
Zpracování klestu na ekologické palivo – štěpku.

Krátký popis opatření.
Značná ztráta dřevní hmoty vzniká při těžbě – jedná se o klest, vršky stromů, 
někdy i  slabých  kmenů.  Jmenované  složky jsou  v běžné  praxi  vyklizovány 
z pasek na hromady a následně páleny. Společnost část  své produkce klestu 
zpracovává  štěpkováním  na  stroji  finské  výroby  FARMI..  Vzhledem  ke 
skutečnosti ,že není používáno vyhovující techniky , je produkce štěpky velmi 
kolísavá. Získaný produkt je využíván k úpravám terénu mulčováním. Opatření 
navrhuje zvýšit množství zpracovávaného klestu , vyrobenou štěpku obchodně 
zhodnotit jako ekologické palivo. K dosažení vyššího objemu produkce, který 
by byl ekonomicky rentabilní ,jsou navrženy dvě varianty řešení.
Varianta A. 
Řešení navrhuje odstranit provozní problémy používaného štěpkovače FARMI.
Prvním provozním problémem je vytlačování podávacích válců stroje do stran 
během  provozu.  Opatření  navrhuje  provést  úpravu  podávání  klestu.  Další 
závadou je rychlé otupování hran řezného zařízení. Opatření navrhuje opatření 
řezné plochy nástrojovou kadmiovou rychlořeznou slitinovou ocelí s vhodnou 
povrchovou úpravou.
Varianta B.
Řešení navrhuje zakoupení štěpkovače potřebných parametrů od firmy AHWI 
GmbH, dále pak 4 ks kontejnerů a jejich nosiče. Uvedené řešení je navrhováno 
jako výhledové, je odvislé od zajištění většího množství klestu . Technologie 
by tedy byla provozována dodavatelsky. Pro dosažení kvalitních výsledků by 
bylo třeba zajistit zpracování 5 tis. tun klestu.
Detailní látková a energetická bilance .
Produkce páleného klestu před zavedením opatření 5 tis. tun.
Snížení množství páleného klestu o 5 tis. tun ročně.
Environmentální vyhodnocení .
Řešení  přispívá  k snižování  tvorby  kysličníku  uhličitého  (  CO2 ),  který 
v atmosféře hromadí a zesiluje skleníkový efekt. Štěpka při spalování uvolní 
jen  tolik  CO2 ,  kolik  ho  spotřebuje  při  vlastním  růstu  dřevní  hmoty,  její 
spalování  na rozdíl  od spalování  neobnovitelných fosilních paliv nepřispívá 
k tvorbě  skleníkového  efektu.  Spalování  klestu  při  nízkých  spalovacích 
teplotách  produkuje  přibližně  dvojnásobné  množství  emisí  do  ovzduší. 
Environmentální přínosy tedy činí :
 -  snížení emisí do ovzduší 147,5 tuny
-  snížení produkce odpadů o 5 tisíc tun
popel vzniklý při spalování štěpky ( cca 350 tun ) bude využíván jako hnojivo
Snížení vstupních množství surovin, energií, pomocných medií, lidské práce 
Realizací opatření bude zajištěno ekologické palivo o výhřevnosti 15.360 GJ.
Využitím spalování zbytků dřevní hmoty bude nahrazeno spalování 5 tis. tun 
hnědého  uhlí.  Cena  tepla  vyjádřeného  v GJ  činí  cca  50  %  ceny  tepla 
vyrobeného spalováním fosilních paliv. 
Vliv na kvalitu produkce .
Zpracováním klestu a odvozem vyrobené štěpky bude realizováno prevenční 
opatření proti množení podkorního hmyzu, dojde tedy k zvýšení kvality lesních 



porostů. Příznivě přispěje hnojení dřevěným popelem, zvláště pak  v porostech 
s deficitem minerálních sloučenin. 
Výpočet ekonomických úspor. 
Výše investičních nákladů činí 8.712 tis. Kč.
Investice jsou pouze investičního charakteru, odpisování strojních odpisů je 
prováděno urychlenou metodou.
Výpočet  byl  proveden finanční a  ekonomickou analýzou ,  která vychází  ze 
standardních postupů doporučených Evropskou komisí pro hodnocení projektů 
spolufinancovaných ze zdrojů EU – metoda Cost-Benefit Analyses ( CBA).
Finanční  analýza  je  založena  na  projekci  diskontovaného  finančního  Cash 
Flow a jejími výsledky jsou ukazatelé finanční vnitřní míry návratnosti FRR a 
finanční čisté současné hodnoty NPV. 
Ekonomická  analýza  projektu  je  založena  na  projekci  diskontovaného 
ekonomického Cash Flow a jejím výsledkem je ukazatel  ekonomické vnitřní 
síly návratnosti ERR. Vstupy pro tuto část jsou jak finanční náklady a výnosy 
investice v její realizační i provozní části, tak její sociálně ekonomické přínosy 
pro region. 
Výpočet viz příloha.

Časová finanční návratnost investice.

Payback Period.

                                                                      IN                  8.712
PP =     -----------   =  -------------------  = 3,665

                                            NPV                2.377

             Časová finanční návratnost investice činí 3,665 roku.

Ekonomické vyhodnocení .

Finanční vnitřní čistá míra návratnosti činí 13,15 %.
Finanční čistá hodnota činí 2.377.261 Kč. / pravidelně ročně /.
Ekonomická vnitřní čistá míra návratnosti činí 20,24 %.
Návratnost investice činí 3,66 roku.

Výsledné  hodnoty  dokazují,  že  realizace  výrobní  investice  přispěje  nejen  ke 
zvýšení  příjmů  podnikatelského  subjektu,  ale  také  ke  zlepšení  sociálně 
ekonomické situace regionu a tím i k naplnění jeho rozvojových cílů.
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