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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá energetickým vyuţíváním zbytků z lesní 

těţby. Popisuje, co jsou to obnovitelné zdroje energie a jak se dají vyuţít. Uvádí, jak 

těţba dřeva probíhá a jaké technologické metody těţby dřeva se pouţívají. Blíţe se 

věnuje těţebnímu stroji Harvestoru, jeho postupy a mechanismu. Ve druhé části 

zahrnuje popis způsobů předúpravy lesních těţebních zbytků a jejich následné 

energetické vyuţití. 

 

Klíčová slova: těţba dřeva, harvestor, lesní těţební zbytky,  

 

Annotation 

This bachelor thesis relates to energy use of residues from forest harvesting. 

Describes what are renewable energy sources and how they can be used. It states 

how logging is and what technological methods of logging are used. I devote mining 

machine harvesters, its procedures and mechanisms. The second part includes a 

description of the methods of the preparation of forest logging residues and their 

subsequent use of energy. 

 

Keywords: logging, harvester, forestry mining residues 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obsah: 

1 Úvod ........................................................................................................................ 1 

2 Biomasa a její výhody .............................................................................................. 2 

3 Charakteristika metod těţby dřeva .......................................................................... 3 

3.1. Vývoj mechanizace v lesní těţbě ..................................................................... 3 

3.2. Těţební metody ................................................................................................ 3 

3.3. Druhy těţby ...................................................................................................... 5 

3.4. Harvestor .......................................................................................................... 5 

3.4.1. Konstrukční prvky harvestoru .................................................................... 5 

4 Potenciál lesních těţebních zbytků ........................................................................ 10 

4.1. Dostupný potenciál ......................................................................................... 10 

Faktory ovlivňující vyuţitelnost těţebních zbytků v daném území ......................... 10 

5 Technologie předúpravy těţebních zbytků pro energetické vyuţívání ................... 12 

5.1. Rozdělení metod zpracování .......................................................................... 13 

5.1.1. Štěpkovače .............................................................................................. 13 

5.1.2. Drtiče ....................................................................................................... 14 

5.1.3. Svazkovače ............................................................................................. 15 

6 Palivo z lesních těţebních zbytků .......................................................................... 18 

6.1. Dřevní štěpka ................................................................................................. 18 

6.2. Brikety ............................................................................................................ 19 

6.3. Pelety ............................................................................................................. 21 

7 Nakládání s lesními těţebními zbytky v České republice ...................................... 23 

8 Vliv sběru těţebních zbytků na ekosystém lesa .................................................... 24 

9 Moţnosti energetického vyuţití .............................................................................. 26 

9.1. Výroba tepelné energie .................................................................................. 26 

9.2. Výroba elektrické energie ............................................................................... 27 



 
 

10 Závěr ................................................................................................................... 29 

11 Pouţitá literatura: ................................................................................................. 31 

12 Informace získané prostřednictvím konzultace a korespondence ....................... 36 

13 Seznam obrázků .................................................................................................. 37 

14 Seznam Tabulek .................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 



Markéta Tichá: Energetické vyuţívání lesních těţebních zbytků 

 
 

 2011  1 

 

1 Úvod 

V minulosti se energie z biomasy, vody a větru postupně nahradila novým 

fenoménem – fosilními palivy. Díky tomu se ţivotní standart zvýšil, zvýšilo se také 

mnoţství obyvatel a tudíţ se postupně zvyšovaly i nároky na mnoţství energie. Lidé 

si zvykli na neomezenost čerpání a vyuţívání energie a neměli potřebu šetřit. Tím se 

lidstvo dostalo k tomu, ţe dnešní Evropan spotřebovává dvacetkrát a Američan 

třicetkrát více energie neţ tomu bylo ve středověku. Nastává však problém, protoţe 

se blíţí vyčerpání fosilních paliv např. Česká republika při těţbě uhlí ve výši 70-80 

miliónů tun ročně má vyuţitelné zásoby na 20-30 let, vlastní ropa a zemní plyn kryjí 

sotva 1% spotřeby. [1]. 

 V důsledku odhadů, ţe fosilní paliva budou vyčerpány do roku 2050 se 

začala přehodnocovat úvaha o veškerých zdrojích energie. Alternativou pro výrobu 

tepelné a elektrické energie je vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, kde biomasa 

rostlin a dřevin zaujímá hlavní postavení.  

Dendromasa má při správném vyuţití oproti fosilním palivům vyrovnanou 

bilanci CO2 a minimální emise. Je stále dostupná, snadno skladovatelná a 

energeticky stabilní. Jako zdroj tepla je téměř jedinou energií, která provázela 

člověka od dávné minulosti, aţ do současnosti. Zdroje biomasy jsou přesto omezené 

a dynamická rovnováha přírodních ekosystémů můţe být narušena neuváţeným 

chováním člověka. Proto i k vyuţívání biomasy musíme být opatrní a postupovat 

uváţeně [2].  

Jako hlavní zdroje biomasy pro energetické vyuţití můţeme označit těţební 

zbytky z mýtních a předmětních těţeb, které se označují jako nehroubí. 

Cílem mé bakalářské práce je seznámení s metodami lesní těţby, jejich 

dopad na lesní ekosystém a popis těţebního stroje Harvestor a jeho druhy. Další 

část je věnována předúpravě lesních těţebních zbytků, vzniku paliva a jeho následné 

energetické vyuţití. V poslední části jsou uvedeny vlivy lesní těţby na ekosystém 

lesa a v závěru vyuţití těţebních zbytků v České republice  
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2 Biomasa a její výhody 

Biomasa je definována jako substance biologického původu (pěstování 

rostlin v půdě nebo ve vodě, chov ţivočichů, produkce organického původu, 

organické odpady). Biomasa je buď úmyslně získávána jako výsledek výrobní 

činnosti (zemědělské energetické plodiny, rychle rostoucí dřeviny atd.), nebo se 

jedná o vyuţití odpadů a zbytků ze zemědělské, potravinářské a lesní výroby, z 

komunálního hospodářství, z údrţby a péče o krajinu (lesní energetická biomasa, 

sláma atd.). Biomasu v lesním hospodářství často označujeme termínem 

dendromasa, který označuje dřevní hmotu z lesních probírek: kůru, větve, pařezy, 

kořeny po těţbě dřeva, palivové dřevo, manipulační odřezky a klest [1], [2]. 

Oproti klasickým zdrojům nevznikají při vyuţívání obnovitelných zdrojů 

jaderné odpady, škodlivé emise (především oxidů síry a oxidů dusíku, způsobujících 

mimo jiné kyselé deště, které poškozovaly a poškozují lesní porosty). Nespornou 

výhodou je sníţení produkce oxidu uhličitého CO2, který se podílí na skleníkovém 

efektu a hrozících globálních změnách. Pokud je CO2 produkován při spalování 

biomasy, hovoříme o tzv. „nulové bilanci CO2“. Jedná se uzavřený cyklus, kdy CO2 

uvolněný do atmosféry při spalování je pohlcován nově dorůstající biomasou, kterou 

je moţné znovu vyuţít pro energetické účely [1], [2]. 

Vyuţití obnovitelných zdrojů můţe mít příznivé dopady i v oblasti sociální, 

neboť vznikají nová pracovní místa při výrobě a obsluze technologií pro vyuţití 

obnovitelných zdrojů energie, při výrobě a pěstování biomasy [1].  
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3 Charakteristika metod těžby dřeva 

3.1. Vývoj mechanizace v lesní těžbě 

Ruční nářadí, které se v historii pouţívalo při těţbě dříví a k dopravě, 

vyuţívaná lidská nebo zvířecí síla byla v průběhu první poloviny 20. stol. postupně 

nahrazena mechanizačními prostředky. Nejdříve se jednalo o snadné a základní  

úpravy dopravních mechanismů – traktory a nákladní auta. Druhá polovina 20. stol. a 

především konec tohoto století je významné prudkým vývojem a výrobou jiţ 

specializovaných prostředků pro těţební činnost [3].  

Tento značný vývoj znamená vysokou produktivitu práce a odstranění 

nebezpečné a namáhavé činnosti pracovníků v těţební činnosti. Z druhé strany však 

vzrůstají poţadavky na jejich vzdělání a kvalifikaci. Současně rostou náklady na 

jejich pořízení [3]. 

Technologie těţby dřeva se rozděluje podle velikosti sortimentu, který je 

soustřeďován. Tyto technologie se jiţ dlouho vyvíjejí. V době, kdy se k soustřeďování 

dříví pouţívaly zvířata, nebo lidská síla, byla nejčastější sortimentní technologie. Tyto 

způsoby byly neefektivní a málo výkonné, proto bylo nutné soustřeďovat dříví v 

sortimentech o malé hmotnosti. Uţíváním mechanizačních prostředků jako jsou 

zemědělské traktory a časem sestrojené speciální traktory, které mají vyšší výkon a 

taţnou sílu, bylo moţné začít soustřeďovat těţší sortimenty nebo dokonce celé 

kmeny. Následně se  začaly zvyšovat poţadavky na přesnost vyráběných sortimentů 

ze strany odběratelů. Ruční výroba nebyla schopna zajistit přesné rozměry 

poţadované dodavateli bez zbytečných ztrát dřevního materiálu, ale strojní 

manipulace v centrálních skladech tento poţadavek prakticky stoprocentně splňuje 

[6].   

3.2. Těžební metody 

Podle stavu v jakém se dříví přesunuje na odvozní místa a hlavní sklady lze 

rozlišit čtyři těţební metody: 

 Sortimentní metoda 
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Pokácené a odvětvené kmeny se přímo na místě těţby (u pařezu) dělí na 

jednotlivé kratší sortimenty příčným přeřezáváním. Tato metoda je šetrnější 

k lesnímu prostředí a proto se hodí všude tam, kde se vytěţený objekt musí 

přemisťovat lesním porostem. Manipulace se zkráceným materiálem je lehčí, 

takţe se mohou pouţít i lehčí stroje, koně, nebo lidská síla. Kratší délky dříví 

lze snadněji a bez většího poškození dostat ven z porostu. Velkou 

nevýhodou této metody je však nízká produktivita a finanční ztráty 

způsobené špatnou sortimentací (nemoţnost pouţití počítačově řízené 

sortimentační linky). 

 Metoda výřezů standardních délek 

Je to aplikování sortimentní metody, při které se v místě těţby zkrátí kmeny 

na výřezy stejných délek, odpovídajících technickým parametrům 

dopravních prostředků a potřebám odběratelů. Problémem je, ţe délka 

výhodná pro standardizaci výroby i odvozu můţe způsobovat finanční ztráty 

při prodeji takto násilně vzniklých sortimentů. 

 Kmenová metoda 

Pokácené kmeny jsou v místě těţby odvětveny a v celých délkách 

dopravovány na odvozní místo. Tato metoda je produktivnější neţ metoda 

sortimentní, jelikoţ se velké mnoţství hmoty vyklizuje a přemisťuje zároveň, 

ale zároveň nejméně šetrná k lesnímu prostředí a dopravním stavbám. Při 

manipulaci i s 30ti metrovými kmeny dochází často k intenzivnímu 

poškozování povrchu půdy a pokud jsou celé kmeny vlečeny lesním 

porostem, dochází také k rozsáhlému poškození stojících stromů. Je nutné 

pouţití těţkých lesních kolových traktorů, výkonných lanovek apod. 

Sortimentace probíhá zpravidla za výhodnějších podmínek na 

specializovaných a strojově vybavených pracovištích. 

 Stromová metoda 

V místě těţby  dochází pouze ke kácení, na odvozní místo se dopravuje celý 

strom. Manipuluje se s celým stromem i korunou. Poškozování okolních 

stromů, lesních cest a půdních povrchů není tak značné jako při kmenové 
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metodě, protoţe koruna částečně tlumí nárazy a díky větší styčné ploše 

neryje povrch půdy a cest, zároveň však dochází k ochuzování lesního 

prostředí o biomasu větví [36], [37]. 

3.3. Druhy těžby 

Podle dosaţení (nebo nedosaţení) mýtního věku a také důvodů těţení 

dělíme těţbu na : 

 Předmýtní těţbu 

Předmýtní nebo také výchovná těţba je těţba, při které zůstává porost 

zachováván a dále se vyvíjí. Porost je skutečně vychováván tím, ţe jsou 

odstraňovány nevhodné a poškozené stromy ve prospěch celého porostu. 

 Mýtní těţbu 

Těţba, při které je celý porost zcela odstraněn, samozřejmě ne najednou, a 

je nahrazen novým porostem. 

 Nahodilou těţbu 

Těţba stromů, které byly napadeny škůdci, vyvráceny nebo zlomeny větrem 

a nebo jinak poškozeny [35]. 

3.4. Harvestor 

V sedmdesátých letech se v severských zemích začal vyrábět Harvestor. 

Díky tomu mají tyto země dnes prvenství ve výrobě těchto strojů. Harvestor je 

víceoperační stroj, který při těţbě dříví kácí, odvětvuje, rozřezává a ukládá strom v 

jednom cyklu. Celkový cyklus je plně mechanizovaný a automatizovaný. Harvestory 

se dělí do tří tříd podle výkonu, hmotnosti a dosahu výloţníku jeřábu [3]. 

 3.4.1. Konstrukční prvky harvestoru 

 Ovládání harvestoru je v samostatných kabinách. Kabina tvoří pracovní 

prostředí operátora, je umístěna za ramenem výloţníku a zajišťuje optimální 

výhled. Je ochranou pracovníka před nebezpečím. Je zavěšena 

v kardonovém závěsu tak, aby na obsluhu nepůsobily otřesy a kabina byla 

vţdy ve svislé poloze. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEba_d%C5%99%C3%ADv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
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 Hydraulický jeřáb nese těţební hlavici a vykonává všechny operace při kácení 

stromu, manipulaci s kmenem a ukládání sortimentů. Jeřáby jsou montovány 

na střeše kabiny, před a nebo za operátorovou kabinou. Podle konstrukce lze 

jeřáby rozdělit na: výkyvné, teleskopické a paralelní . 

 Těţební hlavice je adaptér s pracovními nástroji. Slouţí k uchopení stromu, 

uříznutí, poloţení do pracovní polohy, odvětvení, zkrácení a uloţení 

vyrobených sortimentů. Těţební hlavice můţe rotovat a být sklopena. Na 

začátku pracovního cyklu je hlavice nasazena vertikálně na strom, který 

uchopí soustavou odvětvovacích noţů a podávacími válci. Strom je uříznut 

řetězovou pilou a vykloněn do směru kácení, přičemţ operátor můţe 

kontrolovat směr pádu stromu a vyhnout se tak poškození dalších stromů 

nebo nárostu. V horizontální poloze je strom přenášen ramenem 

hydraulického jeřábu a pohybem podávacích válců postupně protaţen těţební 

hlavicí. Přitom je odvětvován noţi, krácen řetězovou pilou a vyrobené 

sortimenty jsou ukládány vedle linky. 

 Poháněny jsou naftovými motory. Pohon je od motoru na kola přenášen 

mechanicky, nebo z hydraulického čerpadla hydromotorem. 

 Pojezdový systém podle druhu podvozku rozlišujeme harvestory na: 

o Kolové - mohou zvládnout terén do sklonu 35 – 45% , kola podvozku se 

mohou svahu přizpůsobit. Tyto technická řešení zvyšují příčnou stabilitu 

stroje. Podvozek těţebně-dopravních strojů je sloţen z přední a zadní 

části. Řízení je zlamovací pod úhlem 42 – 44°. Podvozek se uplatňuje ve 

variantě od 4 do 8 kol, nápravy jsou pevné nebo výkyvné tandemové 

(boogie). Na nápravách se pouţívají široké nízkotlaké pneumatiky 

(flotační). Výhodami kolových podvozků jsou moţnosti pohybu na 

veřejných komunikacích, rychlost pojezdu, niţší škody po přejezdu 

kořenů stromů a zavedenost. Nevýhodou oproti pásovým je větší tlak na 

půdu a menší svahová dostupnost. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%99%C3%A1b_%28stroj%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sortiment_%28d%C5%99%C3%ADv%C3%AD%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98et%C4%9Bzov%C3%A1_pila
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzn%C4%9Btov%C3%BD_motor
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Obrázek 1 : Kolový harvestor TIMBERJACK 770 [29] 

o pásové – harvestory se pouţívají nad sklon terénu 45 - 65 % . Pásové 

podvozky jsou vyţívány jen ve specifických případech, neboť jejich 

nevýhodou je poškozování povrchové vrstvy půdy „smykovým 

zatáčením“, omezená rychlost, nemoţnost pohybu na veřejných 

komunikacích a častější poškození kořenů stromů při jejich přejezdu 

oproti kolovým podvozkům (hlavně kovové pásy mohou kořeny snadno 

odříznout).  

 

Obrázek 2 : Pásový harvestor CASE CX 135 SR [30] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99en


Markéta Tichá: Energetické vyuţívání lesních těţebních zbytků 

 
 

 2011  8 

 

o Kráčející – díky kráčejícímu systému těmto strojům nestojí ţádné 

překáţky v cestě,  jsou nejvýhodnější alternativu pro těţbu nad sklon 

terénu 40%, jsou lehké a snadno se pohybují, proto jsou univerzálnější 

neţ pásové harvestory 

 

Obrázek 3 :  

 Měřící a řídící systém – Dnes jiţ je většina harvestorů vybavena počítačem 

řízeným měřicím a vyhodnocovacím systémem. Ten vypočítává objemy 

vyrobených sortimentů dle druhu dřeviny, tloušťkové třídy a sortimentuje dle 

kvality. Tyto data lze z harvestoru přenést k dalšímu zpracování počítačem. 

Měření délek se děje kontinuálně pomocí měřícího kolečka v těţební hlavici 

harvestoru s přesností jednoho centimetru. Měření průměrů kmene je 

prováděno potenciometry umístěnými v dolních odvětvovacích noţích nebo v 

podávacích válcích a to v 10 cm intervalu. V kabině operátora je umístěn 

palubní počítač přijímající a zpracovávající data, ke kterému je připojena 

klávesnice, obrazovka (displej) a tiskárna [35], [37], [6]. 

Výhody uţívání Harvestoru jsou :  

 nenáročnost na další sortimentaci 

 moţnost vyuţití menších prostor pro uskladnění 

 nasazení v kaţdém ročním a denním období 

 vyšší produktivita 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Centimetr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kmen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potenciometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obrazovka
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 niţší počet pracovníků 

 niţší mzdové náklady 

 menší investice 

 

Nevýhody uţívání Harvestoru jsou : 

 Omezení rozměry stromů 

 Omezení terénními podmínkami 

 Poškozování půdních povrchů 

 Vysoké ceny strojů 

 

Pracovník při těţbě dříví pracoval vţdy přímo v porostu. Nejprve s ruční pilou 

a sekerou, poté mu byl technickým vývojem dodán další technický prostředek – 

motorová pila. V přítomnosti je nutností nahrazení zastaralých metod mechanizací, 

kdy pracovník obsluhuje stroj, ale je stále zůstává v konkrétním porostu. Tyto stroje 

jsou po konstrukční a ergonomické stránce neustále zlepšovány tak, ţe je pracovník 

stále méně a méně namáhán. I přesto je však nutné aby pro zpracování daného 

objemu výroby byl přítomen v porostu. Budoucnost vypadá tak , ţe operátor bude 

řídit výrobu z pohodlí domova, kdy většina úkonů stroje bude plně robotizována [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Porost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porost


Markéta Tichá: Energetické vyuţívání lesních těţebních zbytků 

 
 

 2011  10 

 

4 Potenciál lesních těžebních zbytků 

Lesní těţební zbytky jsou stále nedostatečně vyuţívaným zdrojem bioenergie 

s výjimkou skandinávských zemí jako jsou Finsko a Švédsko. V EU činí maximální 

potenciál lesní biomasy 543 milionů m3, z čehoţ by těţební zbytky tvořily 251 milionů 

m3, ze kterých by byl vyuţitelný potenciál 140 milionů m3. V současnosti je však 

vyuţíváno méně neţ 5 % vyuţitelného potenciálu a z toho většina tohoto mnoţství 

spadá do skandinávských zemí. 

Největší potenciál biomasy je ve Finsku, Švédsku, Německu a Francii, ale i 

Polsko, Rakousko a Česká Republika mají značný potenciál pro výrobu energie. 

Nakládání s nimi však ovlivňuje řada faktorů a podmínek,jako jsou evropské 

a národní zákony a nařízení, obchod s emisemi, dostupnost biomasy a dodávky 

výchozích produktů, vývoj technologií a ekonomické a sociální faktory. Největší 

překáţkou jsou náklady na převoz, těţbu a zpracování [8]. 

4.1. Dostupný potenciál 

Ne vţdy by se měly těţební zbytky vyuţívat, hlavně z enviromentálních 

důvodů jako je degradace půdy. 

 Získatelný potenciál můţeme rozdělit takto: 

 75 % těţebních zbytků z potenciálu mýtní těţby 

 45 % těţebních zbytků z těţeb předmýtních 

 20 % pařezů z mýtní těţby [8] 

 

Faktory ovlivňující využitelnost těžebních zbytků v daném území 

Soustředění těţebních zbytků pro vyuţití k dalšímu zpracování se ve velké 

většině případů provádí mechanizovaně. Stroje jsou pouţitelné jen v takovém terénu, 

kde mohou bez problémů provádět sběr [35]. 

Kromě svahové dostupnosti techniky a únosnosti terénu,na kterém se těţba 

provádí, je důleţitá také moţnost pohybu po ploše. Proto není sběr těţebních zbytků 
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moţný nebo přístupný na svazích, na extrémních stanovištích, půdách s nízkou 

únosností a také v oblastech s nezpevněnými dopravními cestami [9]. 

Nevhodné je sbírání klestu v chudých oblastech ohroţených degradací a v 

horských polohách. Z důvodů dobrých moţností pohybu je mechanizovaný sběr 

prováděn hlavně na pasekách. Mechanický sběr těţebních zbytků mezi stojícími 

stromy je ekonomicky a technologicky nevýhodný a dochází při něm k poškozování 

okolního porostu [9], [35]. 

Kromě tohoto omezení, jsou na řadě jinak vhodných lokalit omezení daná 

veřejným zájmem. K omezení moţností sběru těţebních zbytků patří ochrana přírody 

– maloplošná chráněná území, 1. zóny chráněných krajinných oblastí a potenciálně 

mnohá území zařazená do soustavy Natura 2000 [9].  

Daná lokalita musí představovat těţební zbytky z nejméně 200–300 m3 

těţeb, jinak je sběr ekonomicky nevýhodný. Proto tak připadají v úvahu hlavně 

soustředěné mýtní těţby, kdy vznikají holiny, které umoţňují mechanizovaný sběr 

aniţ by byly poškozeny stojící stromy. Sběr těţebních zbytků je snadnější, jsou-li 

pouţity harvestorové technologie a stromová metoda [9], [36]. 

Z toho vyplývá, ţe těţební zbytky se ve skutečnosti získávají jen z dosti 

redukovaného území s realizovanými těţbami. K tomu je nutno přihlíţet při odhadu 

potenciálu těţebních zbytků. Kdybychom tento fakt nebrali v úvahu, byly by získány 

nadhodnocené a tím i zavádějící údaje, které by mohly mít fatální důsledek pro 

investory, kteří by z takových zkreslených údajů vycházeli při svém rozhodování [9]. 
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5 Technologie předúpravy těžebních zbytků pro energetické 

využívání 

Se zpracováním lesních zbytků souvisí řada dalších procedur jako jsou 

těţba, štěpkování, drcení nebo svazkování a především doprava. Efektivní transport 

je klíčovým bodem, jelikoţ většina nákladů souvisí právě s ním [8]. 

Mnoţství těţebních zbytků závisí na stanovišti, kde se těţba provádí, na 

druhu dřeviny, jejím průměru a zavětvení. Například ve smrkových porostech je 

mnohem vyšší mnoţství těţebních zbytků neţ v porostech borových. Obvykle se na 

stanovištích ponechává 20-30 % zbytků, které zajišťují navrácení nutného mnoţství 

ţivin zpět do půdy. Pokud je vyuţito méně neţ 50 % zbytků, znamená to, ţe lokalita 

byla nesprávně vybrána nebo nedošlo k dostatečnému sběru lesních zbytků. 

Těţební zbytky mohou být zpracovány okamţitě po těţbě nebo v průběhu letních 

měsíců [8]. 

Vhodnými předpoklady pro lesní těţbu jsou: 

 Co nejvíce smrkového dřeva – dá se těţit celoročně 

 Dostatečně ţivná půda 

 Dostatečně velká těţební plocha a hustý porost 

 Jednoduchá dostupnost 

 Únosná půda pro techniku 

 Málo podrostu, který by bránil těţbě 

 Krátká dopravní vzdálenost 

 Cesty se širokou krajnicí pro skladování v případě transportu na delší 
vzdálenosti 

Stroj, kterým je dendromasa zpracovávaná hraje významnou roli v celém 

procesu. Stanovuje totiţ v jaké podobě bude biomasa transportována, coţ zásadně 

ovlivňuje náklady na přepravu [8]. 
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5.1. Rozdělení metod zpracování 

Rozdruţování těţebních zbytků provádíme třemi odlišnými metodami. První 

je metoda štěpkování, kde je vstupní materiál rozdělován ostrými noţi na homogenní 

štěpku. Druhou metodou rozdruţení těţebních zbytků je drcení, kdy je materiál drcen 

pomocí kladiv po obvodu rotoru. Poslední metodou zpracování těţebních zbytků je 

lisování a následné svazkování větví a stromových vršků do svazků [10]. 

5.1.1. Štěpkovače 

Štěpkovače jsou stroje, které dělí dendromasu řezným účinkem noţů 

umístěných na rotujícím disku nebo bubnu. V případě zpracování značně 

znečištěného materiálu je nutné noţe častěji měnit a brousit. Většinou je potřeba 

měnit noţe i vícekrát za směnu, protoţe neostré noţe výrazně sniţují výkon stroje, 

zvyšují jeho opotřebení  a samozřejmě sniţují  kvalitu výsledné štěpky [10], [12]. 

Podle mechanismu sekání se dělí na: 

 Diskové štěpkovače – nejvýkonnější a nejrozšířenější druh štěpkovačů, 

které mají velmi kvalitní vyráběnou štěpku. Noţe jsou zde umístěny na 

rotujícím disku, jejich mnoţství je v rozmezí 2-4 kusy. Pomocí provedení 

úprav byly mobilní štěpkovače vyrobeny ze stacionárních sekaček. Jsou to 

stroje určené ke zpracování menších mnoţství těţebních zbytků, jelikoţ mají 

menší hodinový výkon nepřesahující 30m3/h. Jsou jednoduché, investičně 

nenáročné a snadno přemístitelné. Vstupní materiál je podávám ručně nebo 

hydraulickou rukou.  

 Bubnové štěpkovače – Bubnové štěpkovače mají noţe uloţeny po obvodu 

rotujícího válce, tudíţ štěpkovač pracuje na obdobném principu jako 

hoblovačka. Noţe jsou vyrobeny z velmi tvrdých, pevných a odolných kovů. 

Nejvhodnější je pro suroviny drobnějších rozměrů. Většinou je součástí 

podávací pás, tvořen řetězovým nebo jiným dopravníkovým systémem, a 

vtahovacími válci pro transport hmoty k rotujícím noţům. Vtahovací válce 

mají speciálně tvarované hroty, pro dokonalé posunutí i nesourodého 

materiálu. Horní podávací válec je pohyblivý, takţe otvor se můţe 

přizpůsobit různým velikostem štěpkovaného materiálu bez omezení. 
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Štěpkovače s bubnovým zařízením mají vyšší výkon aţ na hranici 200m3/h, 

coţ je předurčuje k velkoobjemovému zpracování lesní štěpky. Jsou 

sloţitější, jelikoţ vyţadují jiţ zmíněný systém podávání a zároveň systém 

kontroly přetíţení, proti zahlcení a znehodnocení stroje. Umoţňují 

zpracování silně chaotického materiálu jako je klest nebo kompaktního 

materiálu ve formě kmenů.Jsou umisťovány na vlastní robustní podvozky, na 

podvozky nákladních automobilů nebo vyváţecích soustav. 

 Šroubové štěpkovače – jsou to jednoúčelové malé sekačky na sekání 

malých stromů. Sekací šroubovice se postupně zařezává do dřeva a tím si ho 

zároveň posunuje. Tento způsob lze přirovnat k principu mlýnku na maso [10], 

[12], [4]. 

 

Podle způsobu dávkování se dělí na: 

 Štěpkovače s ručním dávkováním dřeva – při sekání tenkého odpadového 

dříví menších objemů 

 Štěpkovače s mechanickým dávkováním dřeva – jako dávkovací zařízení 

se ve většině případů pouţívá hydraulická ruka, která je součástí štěpkovače 

nebo traktoru. Tyto štěpkovače bývají ve většině případů také vybaveny 

pojistkou proti přetíţení, coţ znamená, ţe kdyţ se motor přetíţí, dojde 

k zablokování přístupu dalšího materiálu do doby, neţ je předešlý materiál 

zpracován a rotor získá potřebné zrychlení [10] [5]. 

5.1.2. Drtiče 

Drtiče jsou stroje robustní konstrukce, které jsou těţší a větší neţ 

štepkovače. Obvykle dosahují vyšších výkonů, jejich horní hranice dosahuje aţ okolo 

450 m3/h, nutný je však kontinuální přísun velkého mnoţství těţebních zbytků, aby 

byly stroje efektivně vyuţity. Tento poţadavek můţe být v ČR problematický [10]. 

Jsou určeny především k rozdruţování dříví, které není vhodné pro 

štěpkování. Jedná se o dřevo znečistěné, drobné a mimořádně netvárné. Znečištění 

způsobené mechanickým shrnováním klestu, při kterém se mezi biomasu dostává i 

velké mnoţství nečistot, především písku, hlíny a kamení, je pro štěpkovače 
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limitujícím činidlem, protoţe dochází k poškozování ostrých noţů a je nutná jejich 

častá výměna. Proto jsou štěpkovače v některých případech nahrazovány drtiči, 

které mají na rotoru místo ostrých noţů , pohyblivě nebo pevně umístěná kladiva 

[10].  

Pohyblivá kladiva se při nárazu na tvrdý předmět posune a tím sníţí riziko 

svého poškození. Kladiva mohou mít výměnné hrany, nebo jsou bez ostrých ploch 

speciálně tvarovaná pro drcení [10]. 

Vstupní materiál je nakládán čelním nakladačem nebo hydraulickou rukou, 

která můţe být součástí drtiče, na dopravníkový pás, který materiál dopravuje 

k podávacímu válci na pohyblivých ramenech. K drcení dochází účinkem kladiv na 

rotoru. Za rotorem s kladivy bývá umístěn třídící koš, který určuje velikost výsledné 

frakce [10], [4]. 

Problémem je vysoká hmotnost a značné rozměry, proto je nutné provádět 

drcení na odvozním místě, nebo aţ na zpevněných plochách skládek dříví. Drtiče 

jsou na přívěsných kolových podvozcích nebo na samostatných pásových 

podvozcích, které jim umoţňují pohyb přímo v terénu [11].  

Nevýhodou drtičů je kromě vysoké hmotnosti a značné velikosti také kvalita 

materiálu. Drcená lesní biomasa, která má podobu třísek různých délek, je 

problematicky prodejná, protoţe zpracovatelé upřednostňují štěpku, která je 

velikostně homogennější a umoţňuje tak lepší průchod podávacím zařízením do 

kotlů. Tuto negativní vlastnost lze omezit výměnnou třídících košů za koše s menšími 

oky, které předem určují velikost výsledného materiálu. Avšak čím menší jsou oka 

dodrcovacího strojem, tím niţší výkon stroj má [11], [4]. 

5.1.3. Svazkovače 

Svazkovače těţebních zbytků neboli balíkovače vznikly jako reakce na 

zvýšenou poptávku po vyuţívání biomasy v severských zemích. Svazkovače 

těţebních zbytků jsou nejvíce pouţívány ve Finsku  

Svazkovací jednotka sbírá klest a dřevní odpad, který vznikl po lesní těţbě a 

následně ho lisuje a svazkuje do kompaktních balíků. Proces balení je bez omezení 

délky, operátor si můţe nastavit délku balíku podle moţností transportu z lesa. 
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V porostu o velikosti jeden hektar můţe být vyrobeno přibliţně 100-150 balíků o 

délce 3,2 metru s průměrnou výrobou 20-30 balíků za hodinu. Tato hodnota se však 

mění v závislosti na typu dřeviny a vlhkosti materiálu. 

Proces lisování je zcela automatický, operátor pouze  umístí materiál pomocí 

hydraulické ruky na podávací pás. Svazkovač se skládá ze dvou pevných lisů a 

jednoho pohyblivého lisu. Objem materiálu je pomocí lisování zredukován na 

přibliţně 20 % svého původního objemu. Tlak v lisech je nastaven tak, aby byly 

vytvářeny kompaktní balíky bez poškození materiálu. Balík se posouvá pomocí 

pohyblivého lisu a strojem je pevně vázán tak, ať je motouz po uvolnění lisu napnutý. 

Parametry, jako jsou délka balíku, odstup mezi vinutím motouzu a kompresní 

intervaly, jsou nastaveny pomocí palubního počítače, který sám vyhodnocuje, kolik 

vinutí je potřeba, aby byly balíky pevné pro nakládání a transport. 

Svazkovač je umístěn na šesti nebo osmi kolové vyváţecí soupravě. 

Hlavní výhoda svazkovací metody je v jednoduchosti celého výrobního 

postupu, kdy ke svazkování těţebních zbytků dochází přímo na pasece, poté 

odvezení jiţ svázaného, tedy minimálně objemného materiálu vyváţecí soupravou na 

odvozní místo, odkud jsou balíky odvezeny standardní odvozní soupravou přímo na 

místo spalování. 

Samotné štěpkování svázaného materiálu probíhá u zpracovatele. Velkou 

výhodou je relativně snadná manipulace bez nutnosti pouţití speciálních strojů pro 

přepravu svazků. Objem svazků je niţší neţ objem vyrobené štěpky při stejné 

hmotnosti. 

V České Republice není producent, který by měl zájem o svazky těţebních 

zbytků, proto jsou všechny balíky vyrobené v ČR exportovány k energetickému 

vyuţití do zahraničí nebo štěpkovány [10]. 
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Tabulka 1 : Výhody a nevýhody štěpkovače 

Štěpkovače 

Výhody Nevýhody 

Niţší cena stroje Časté tupení noţů 

Niţší hmotnost Malý vstupní otvor pro chaotický 
materiál 

Jednodušší konstrukce Niţší výkon 

Lepší kvalita štěpky  

Nastavitelnost velikosti štěpky  

 

Tabulka 2 : Výhody a nevýhody drtiče 

Drtiče 

Výhody Nevýhody 

Vyšší odolnost drtících kladiv Vysoká hmotnost 

Vysoký výkon Vysoká cena 

Rozměrný podávací pás Sloţitá konstrukce 

Moţnost drtit i materiál 
s příměsí ţeleza 

Různorodost výstupního 
materiálu 

Moţnost podávání pomocí 
čelního nakladače 

Neefektivní vyuţití v důsledku 
nedostatku těţebních zbytků 

 

Tabulka 3 : Výhody a nevýhody svazkovače 

Svazkovače 

Výhody Nevýhody 

Nepoškození materiálu V České republice není 
producent energie, který by měl 
o svazky zájem 

Jednoduchost výrobního 
postupu 

Práce přímo na pasece 

Všechny svazky jsou 
exportovány 

Odvoz minimálně objemného 
materiálu 

Jednoduchá manipulace 
s vytvořenými svazky 
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6 Palivo z lesních těžebních zbytků 

Pro zlepšení termického průběhu vyuţití lesních těţebních zbytků je výhodná 

jejich úprava. Nejčastější úprava se týká jejich velikosti a vlhkosti. Nejpouţívanějšími 

metodami je briketování a peletování [13]. 

Palivo dělíme na ty to druhy: 

6.1. Dřevní štěpka 

Dřevní štěpkou jsou těţební zbytky zpracované na délku 50 – 250 mm. 

Obsah vody je hned po těţbě více neţ 55 %,  po přirozeném dosoušení na slunném 

a větru vystaveném místě obsah vody klesá na 30 % při objemové hmotnosti okolo 

250 kg/m3. Výhřevnost závisí především na obsahu vody ve štěpce, její hodnotu 

můţeme udat v rozmezí 8 – 12 MJ/kg.  

Máme tři druhy štěpky a to: 

o Zelenou štěpku – štěpka ze zbytků z lesní těţby, můţeme v ní nalézt 

krom větví také listí a jehličí, vlhkost této štěpky je nejvyšší 

o Hnědou štěpku – štěpka ze zbytků částí kmenů, především kůry 

o Bílou štěpku – štěpka zpracovaná z odkorněného dříví, nenachází se 

zde ţádná kůra a vyuţívá se hlavně pro výrobu dřevotřískových desek 

Skladování a manipulace se štěpkou 

Kvůli její nízké objemové hmotnosti potřebujeme prostornější sklady nebo 

haly. V místě skladování štěpky musí být zaručeno nezbytné provětrávání. Palivová 

štěpka má vysoký objem vody a je náchylná k plesnivění a zapařování se. 

Dostatečné provětrávání nám zajistí dosoušení během skladování. Uskladnění ve 

vytápěných obytných budovách bez dostatečného odvětrávání je v některých zemích 

dokonce zakázáno.  

Využití štěpky 

Štěpku lze vyuţívat ve vysoce výkonných kotlích a kamnech ve větších 

budovách. Jedná se o zcela čistý materiál, vzniklý bez jakékoliv přidané energie, jako 



Markéta Tichá: Energetické vyuţívání lesních těţebních zbytků 

 
 

 2011  19 

 

je sušení nebo lisování, coţ je hlavním faktorem, který ovlivňuje nízkou pořizovací 

cenu za palivo [14]. 

 

Obrázek 4 : Dřevní štěpka [32] 

6.2. Brikety  

Brikety jsou vyráběny z dřevních nebo rostlinných zbytků pomocí silného 

stlačení, které označujeme jako briketování. Brikety dosahují průměru 40 – 100 mm a 

délky 300 mm. Obsah vody je 10 % při objemové hmotnosti 1200 kg/m3. Se svou 

výhřevností se pohybují v rozmezí 12 – 18 MJ/kg. Tyto hodnoty se řadí mezi 

výhřevnost hnědého a černého uhlí. Velkou výhodou jsou vlastnosti v oblasti 

dopravy, kdy díky tvaru briket jsou brikety skládány na palety a tím jsou snadno 

přemisťovány a ukládány, coţ ekonomicky velmi přispívá. Jsou vyráběny lisováním 

vysušené suroviny v briketovacích lisech bez přidání dalších směsí, pojiv nebo 

lepidel [16]. 

Skladování briket 

Brikety je nejvhodnější skladovat v suchých a uzavřených prostorách, nebo 

na otevřené zastřešené ploše. Při suchém skladování, mají brikety v podstatě 

neomezenou dobu skladovatelnosti. Ani chlad briketám neškodí, ovšem kontakt 

s vodou způsobuje jejich rozpad [15]. 
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Využití briket 

Při spalování briket je velice podstatná regulace vzduchu. Pro správné hoření 

je důleţitý dostatek kyslíku. Brikety se dají spalovat v jakýchkoliv kotlích na dřevo, 

v krbech, kachlových kamnech i kotlích ústředního vytápění. Jsou ekologickou 

alternativou uhlí. Nejvyšší výhřevnosti dosahuje spalování briket v kotlích na 

dřevoplyn. Díky své nízké vlhkosti vzniká při dokonalém spalování bezbarvý oxid 

uhličitý a vodní pára a jen minimální mnoţství škodlivin. Dále vzniká velmi malé 

mnoţství popele, přibliţujícímu se asi 1 % spáleného dřeva, coţ je asi jen 10 kg 

popele na 1 tunu briket. Tento popel obsahuje mimo jiné fosfor, draslík, vápník, 

hořčík a další stopové prvky, které mohou být pouţity jako minerální hnojivo pro 

zahradu nebo trávník [16]. 

 

Obrázek 5 : Dřevní brikety [33] 
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6.3. Pelety 

Pelety jsou stlačené výlisky válcovitého tvaru o průměru 6 - 20 mm a délce 

do 40 mm. Dřevní pelety mají stabilní a nízkou vlhkost kolem 8 % oři objemové 

hmotnosti 850 kg/m3 a obsah popele kolem 0,5 %. 

Pelety jsou vyráběny vysokotlakým lisováním dřevního odpadu za teploty, při 

které lignin zaujímá pozici pojiva, které udrţuje pelety v určeném tvaru. Zároveň 

lignin chrání pelety před navlhnutím při jejich uskladnění. Materiál se upravuje na 

odpovídající velikost, ještě před vlastní peletizací, kladívkovým drtičem. Hlavní 

peletizační stroj je protlačovací lis, díky jehoţ matrici vznikají pelety o potřebném 

průměru, značné teplotě a křehkosti. Aţ díky následujícímu ochlazení  dosáhnou 

pelety vyţadované pevnosti a trvanlivosti [17].  

Tímto procesem vzniká nové biopalivo, které má vysokou energetickou 

hustotu, tepelnou výhřevnost a podobně jako brikety výhodné skladovací a 

transportní vlastnosti, díky stejnorodému tvaru [18].  

Využití pelet 

Při hoření pelet nevzniká kouř a stejně jako u briket vzniká jen velmi malé 

mnoţství škodlivin. Mají vysokou homogenitu a hoří ustáleným a plynulým 

plamenem. Vzniká jen nepatrné mnoţství popele, odpovídající přibliţně 0,5 % 

spáleného paliva, coţ je přibliţně 5 kg popele na 1 tunu pelet. Stejně jako u briket i 

popel z pelet se dá výhodně pouţít jako hnojivo [18]. 

Dnešní nabídka kotlů je uţ na našem trhu tak široká, ţe lze pelety pouţít 

v podstatě jakýchkoliv podmínkách, od rodinných domů, přes bytové domy, 

průmyslové a zemědělské provozovny aţ po technologické účely včetně vaření piva 

[19]. 

Oproti briketám nebo palivovému dřevu mají velkou výhodu volně sypaného 

materiálu, coţ umoţňuje plnou automatizaci paliva při spalovacím procesu [19]. 
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Skladování pelet 

Pelety lze skladovat v prostorech s normální vzdušnou vlhkostí. Prostory se 

zvýšenou vlhkostí se nedoporučují a prostory s tekoucí vodou jsou naprosto 

nevhodné. Při přílišné vlhkosti mohou pelety začít plesnivět [20]. 

 

Obrázek 6 : Dřevěné pelety [34] 
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7 Nakládání s lesními těžebními zbytky v České republice 

Poptávka po biomase z lesů se v České republice objevila teprve v roce 

2009. Do té doby byly všechny dřevní zbytky z lesní těţby povaţovány jen za odpad 

a zůstávaly v místě těţby buď na hromadách, v pásech nebo rozptýlené po celé 

těţební ploše.  

Lesy České republiky se marně snaţily surovinu z lesní těţby prodat, ale aţ 

v roce 2009 se zvedla poptávka a to, co bylo kdysi povaţováno jen za odpad, se nyní 

stává ţádanou surovinou pro výrobu paliva. Je třeba zdůraznit, ţe do roku 2009 Lesy 

České republiky za úklid těţebních zbytků firmám platily, dnes na těchto stejných 

zbytcích vydělávají. 

Zájem o těţební zbytky za poslední dva roky prudce vzrostl, je však téměř 

jisté, ţe se nikdy nebude jednat o nejvýhodnější způsob ekologické výroby energie. 

Celkový objem pouţitelných zbytků je velmi nízký, protoţe těţební zbytky se vyváţejí 

jen z hospodářských lesů a především tam, kde to umoţní technika. Takţe 

nepouţitelné jsou těţební zbytky ze zvláště chráněných oblastí, horských lesů, 

porosty na prudkých svazích a v oblastech ohroţených vodou. 

Lesy České republiky nemají ţádná zařízení na odvoz a zpracování štěpky, 

proto je hlavním ekonomickým ukazatelem především dopravní vzdálenost. Jedná se 

o to, jak dostat zbytky stromů z lesa pro další zpracování a druhým aspektem je 

rozumná vzdálenost k zájemci o štěpku. Proto prodávají těţební zbytky přímo v lese 

firmám a společnostem, které vyrábí lesní štěpku a následně jsou dodány 

konečnému výrobci energií. 

Také cena těţebních zbytků za rok 2009 prudce vzrostla. V roce 2008 se 

těţební zbytky prodávaly za korunu za metr krychlový. Dnes stojí metr krychlový 

zbytkového dřeva v průměru 16 korun. 

Jedním z nejdůleţitějších limitů je také ochrana přírody. Před třemi lety se 

ochrana přírody o zbytky lesní těţby nezajímala, hlavním důvodem je to, ţe všechen 

zbylý materiál v lese zůstával, buď rozptýlen po celé ploše, nebo uklizený do řad a 

hromad [21]. 
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8 Vliv sběru těžebních zbytků na ekosystém lesa 

Vliv odběru těţebních zbytků na lesní ekosystém a ţivotní prostředí je 

rozdílný v souvislosti s jejich původem. Při probírkách a těţbě v mladých porostech 

má pozitivní vliv, protoţe zlepšuje kvalitu daného lesa. V kaţdém případě odběr 

těţebních zbytků vyţaduje pečlivý přístup, protoţe při kaţdém neuváţeném a 

špatném jednání můţe dojít k poškození ekosystému. Při kaţdém odběru těţebních 

zbytků dochází také k odběru ţivin. Některé z odebíraných ţivin jako vápník a hořčík 

značně ovlivňují pH půdy, proto je velmi důleţité, aby v místech, kde k těţbě dochází, 

nebyl sběr těţebních zbytků ve stoprocentním objemu. Vţdy musí být část klestu 

ponechána na místě těţby, kvůli jeho rozpadu a dodání ţivin [22]. 

Nejzávaţnějšími aspekty, které musíme brát v úvahu jsou: 

 Degradace půdy - Aby nedocházelo k degradaci půdy, je velmi důleţité 

ponechat dostatečné mnoţství ţivin v místě těţby. Rozloţení ţivin na 

těţební ploše je dáno poměrem 1:2:4 v kategoriích : dřevo, větve a listy 

nebo jehličí. Je tedy zřejmé, ţe k degradaci půdy nemusí docházet, 

zanecháme-li na stanovišti dostatečné mnoţství větví a jehličí nebo listí. 

Větve či stromy o průměru menším neţ 4 cm by měly zůstávat v lese. 

 Sběr suché biomasy - Pro zajištění dostatečného mnoţství ţivin pro lesní 

půdu, by se měla po určitý čas vytěţená biomasa nechat v místě těţby. Za 

tuto dobu listí a jehličí opadne a dříví můţe být dopraveno na místo 

zpracování jiţ bez zelené sloţky a suché, coţ zaručuje menší objem a tím 

pádem snazší dopravu a uskladnění. Tím by bylo zaručeno dostatečné 

ponechání ţivin v místě těţby. Navíc s menší sloţkou listí a větví biomasa 

uvolňuje méně emisí a produkuje menší mnoţství popela. 

 Mechanizace - Při zpracování zbytku z lesní těţby je lidská práce velmi 

finančně náročná, z druhé strany těţké stroje poškozují lesní povrch, půdní 

strukturu i porost. Pro provzdušnění půdy jsou velmi důleţité půdní 

mikropóry, které umoţňují kořenům porostu dostatečně přijímat ţiviny 

z půdy. Proto je vhodné umístit nepouţité větve pod harvestor tak, ţe při 

jeho manipulaci budou působit jako izolace mezi pneumatikami a půdou a 
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tím zajistit menší kompresi půdy. Zároveň musí dát operátor pozor aby při 

manipulaci nepoškodil kůru stojících stromů, coţ by způsobilo jejich 

náchylnost k houbovým chorobám a sníţení hodnoty dříví. Kvůli této 

problematice je nejvýhodnější provádět těţbu na podzim a v zimě, kdy je 

strom nejméně náchylný infekcím. 

 Klimatické změny - Vlivem klimatických změn se zvyšuje mnoţství vichřic, 

které ničí stromy v lese. Takto znehodnocené dřevo se nemůţe pouţít 

v dřevařském průmyslu, proto je vyuţíváno pro výrobu energie. Poničené 

stromy lákají hmyz, který kvůli klimatickým podmínkám ( nedostatek vody a 

vysoké teploty) cizopasí nejen na poničených stromech, ale i na sousedních 

zdravých stromech. Napadené stromy by proto měly být v co nejkratší době 

pokáceny a odkorněny. 

 Těžba pařezů - Těţba pařezů musí být prováděna velmi šetrně, v opačném 

případě by mohlo dojít k poškození stanoviště. Na druhé straně jsou 

příklady, kdy můţe těţba pařezu pomoct při klíčení semen nových stromů, 

protoţe v otevřené půdě po odstraněném pařezu semena lépe klíčí.Těţba 

pařezu by neměla probíhat do pěti metrů od stojícího stromu, jelikoţ hrozí 

nebezpečí narušení kořenového systému. Dále není vhodná v příkrých 

svazích, na chudých půdách a stanovištích s vysokou hladinou podzemních 

vod. Plocha kolem řek a příkopů by měla být chráněna proti moţné erozi a 

narušení ţivotního prostředí [8]. 

Existují argumentace, ţe mnoţství hmoty odebrané z lesa pro zpracování 

klestu významně negativně ovlivňuje kvalitu lesní půdy. Tento názor nemůţe obstát, 

víme-li, ţe do půdy jsou kaţdý rok dodávány ţiviny a humus v podobě opadaných 

větví, listů a jehličí a kdyţ se při těţbě dodrţí uţ zmíněný poměr hmoty, kterou 

v místě těţby ponecháme. Ţiviny se mohou do půdy dodat také v podobě popela ze 

spálené biomasy. 

Dá se tedy s jistotou říci, ţe větve, které odebereme stromu pro zpracování a 

uţití jako zdroj biomasy, jsou pouhými procenty z odebraného mnoţství za celý ţivot 

stromu [22].  
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9 Možnosti energetického využití 

Zájem o paliva z lesní zbytkové biomasy je stále vyšší, protoţe jeho účinnost 

a cena je velmi lákavá. Jedním z hlavních výhod biomasy je moţnost jejího vyuţití 

v domácnostech. Vzhledem ke stále stoupajícím cenám fosilních paliv a ekologickým 

daním je velmi pravděpodobné, ţe se biomasa stane vhodnou alternativou pro 

mnoho domácností. Lesní těţební zbytky lze tedy vyuţívat pro výrobu tepla a výrobu 

elektřiny [23]. 

9.1. Výroba tepelné energie 

Ekonomická stránka topení těmito palivy je velice výhodná. Počáteční 

investice do kotle na biomasu bývá sice vyšší, neţ u kotlů na fosilní paliva, ale další 

provozní náklady jsou niţší. Ceny dřevěných briket se téměř rovnají cenám černého 

uhlí, ovšem cena dřevěných pelet je srovnatelná s hnědým uhlím. Dřevní štěpka je 

vůbec nejlevnějším palivem [24].  

Další výhodou je komfort obsluhy. Při topení dřevními peletami a štěpkou je 

nejvýhodnější pouţít automatické kotle, které mají všechny činnosti plně 

automatizované. Doprava paliva ze zásobníku do spalovací části je zajištěna 

vestavěným dopravníkem. Palivo je automaticky zapáleno a elektronická regulace 

kontroluje a řídí přívod paliva dle poţadovaného výkonu. Poté je vyhořelý popel 

automaticky přesunut do popelníku. Jedinou starostí majitele je pořídit dostatek 

paliva na celou sezónu a dobře ho uskladnit, aby nedošlo k vlhnutí nebo plesnivění 

paliva [24]. 

Jednotlivá paliva můţeme uţívat následovně:  

 Dřevní štěpka - Kotle na dřevní štěpku se pouţívají pro vytápění a ohřev vody 

větších obytných budov, skupin těchto budov nebo celých podniků. Kotle na 

štěpku s nejniţším výkonem se dají pouţít také v rodinných domech. Při 

vyšších výkonech je spalování štěpky výhodnější neţ uţívání pelet. Tyto 

kotle jsou plně automatizovány. Ve většině z těchto kotlů se dají spalovat 

také pelety, ale je to ekonomický nevýhodné [25].  

 Dřevní pelety - Kotel na pelety je určen k vytápění rodinných domů, kanceláří 

a dílen. Stejně jako u plynových nebo uhelných kotlů se teplo předává 
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topnému médiu, kterým bývá nejčastěji voda. Kotel na pelety tedy řeší 

vytápění budov a ohřev uţitkové vody [26]. 

 Dřevní brikety - Kotel na kusové dřevo a brikety je určen pro vytápění 

rodinných domů nebo menších budov a pro ohřev uţitkové vody. Na rozdíl 

od štěpky a pelet se kotel na brikety nedá automatizovat. Proto je nutná 

pravidelná obsluha, čemuţ ovšem odpovídá pořizovací cena kotle na 

brikety, která je podstatně niţší neţ u automatických kotlů na štěpku a 

pelety. Tento typ kotle je nevhodný do městské zástavby. Některé kotle na 

tento druh biomasy mají moţnost variability, coţ znamená, ţe se v nich dá 

spalovat veškeré palivo na bázi biomasy, tedy polena, brikety, pelety i 

štěpka. Velkou výhodou těchto kotlů je jejich univerzálnost a moţnost 

pořízení jiného paliva při nedostatku poţadovaného druhu. Tyto kotle jsou 

ovšem draţší. Dřevěné brikety mají vyšší výhřevnost a menší obsah vody 

neţ palivové dřevo [27]. 

V dnešní době se velké míře mluví o spalování biomasy jako o dobré 

variantě a o spalování uhlí jako o té špatné moţnosti. Rozhodně to tak není, jedná se 

především o technologie, které uhlí nebo biomasu spaluje. Kdyţ se pouţívá špatné 

palivo ve špatném kotli, můţe být zamořeno okolí na 100 metrů daleko, ať uţ se 

jedná o biomasu nebo ne [23].  

Spalování těţebních zbytků pro výrobu tepla je nejvýhodnější metodou pro 

výrobu energie, jelikoţ jsou spalovány s účinností přes 90 %. Těţební zbytky se 

ovšem pouţívají i při výrobě elektřiny [23]. 

9.2. Výroba elektrické energie 

Hlavním problémem vyuţívání těţebních zbytků pro výrobu energie je jejich 

neefektivnost. Účinnost biomasy při výrobě elektřiny je pouhých 25 – 35 %, coţ 

znamená, ţe zbývajících 65 – 75 % energie v podobě tepla zůstává nevyuţito [28].  

V České republice je v provozu několik tepelných elektráren skupinou ČEZ. 

Zde je spalována biomasa společně s hnědým uhlím. Tento způsob je dle studií 

nejlevnější a nejjednodušší. Velkou nevýhodou jsou však energetické ztráty a nízká 
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účinnost. Tomuto problému by se dalo předejít, kdyby se současně vyráběla elektřina 

i teplo [28]. 

Bohuţel elektřina vyrobená z biomasy má výrazně větší cenu, coţ podporuje 

státní podnik ČEZ, aby dále takto neefektivně spaloval biomasu. To ovšem zvyšuje 

poptávku po štěpce a tím se zvyšuje i její cena. Důsledkem toho se stává 

nezajímavou pro ostatní moţné zájemce [23]. 
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10 Závěr 

Vyuţití lesních těţebních zbytků má smysl. Jedná se o zdroj energie, který je 

snadno obnovitelný a ze kterého se vyrábí biologické palivo. V případě správného 

zacházení se jedná o nekonečný zdroj tepelné a elektrické energie, který svým 

vyuţíváním nijak nezatěţuje ţivotní prostředí vypouštěním emisí při jeho spalování.  

Je to biologický zdroj energie, při jehoţ získávání se však musí dbát na to, 

aby vyuţíváním tohoto materiálu nebylo narušeno prostředí, ve kterém těţba 

probíhá. Je velmi důleţité, aby firmy a lidé, kteří se touto činností zabývají, dbali na 

řádné dodrţování pravidel a pouţívání správných technologií. 

Při pouţití nesprávných technologií v nesprávných místech, můţe hrozit, ţe 

místo lesa, který zde kdysi byl, najdeme jen zdevastovanou pláň, podobnou měsíční 

krajině. Stejně tak při narušení okolních stojících stromů bez následného ošetření 

hrozí, ţe strom napadne infekce a bude zničen. 

Dalším ukazatelem vyuţití těţebních zbytků je ekonomická stránka. Nejedná 

se o oblast, ve kterém jsou schovány velké finanční zásoby. Naopak osoby 

samostatně výdělečně činné a menší firmy, které se pohybují v oboru těţby dřeva, si 

nemohou dovolit zpracování a úpravu těţebních zbytků, jelikoţ je pro ně finančně 

neúnosná z hlediska obstarání strojů, uskladnění materiálu a nákladného transportu. 

Proto se v těchto případech zbytkové dřevo v místech těţby nechává. 

Je tedy zřejmé, ţe vyuţíváním  a zpracováním těţebních zbytků se zabývají 

organizace, které mají prostředky na manipulaci a zpracování těţební hmoty. Dále i 

menší firmy se mohou alespoň nahodile zapojit ke zpracování, ale většinou jen 

v případech, kdy se jedná o větší mnoţství zpracovávaného materiálu. 

Les je stejně jako kaţdý přírodní ekosystém velmi křehký. Kaţdý lidský 

zásah musí být kontrolován. Při sebemenším pochybení můţe být lesní systém 

narušen a následně i zničen. Proto je potřeba se o těţební plochu po kaţdé těţbě 

postarat. Nevystavovat ji zbytečně přílišné váze těţebních strojů, bez pouţití 

naskládaného klestu pod podvozek, ošetřit stojící stromy při jejich narušení a 

ponechat zde potřebné mnoţství ţivin, pro další vývin a ţivot lesního ekosystému. 
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Zbytky z lesní těţby jsou obnovitelným zdrojem energie, ale závisí jen na 

člověku, jestli zůstanou obnovitelným zdrojem do budoucna, nebo budou společně s 

lesy zdevastovány neuváţeným přístupem člověka. 
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