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Projekt SolidStandards 

Projekt SolidStandards se zaměřuje na současný a budoucí vývoj kvality a trvalé 
udržitelnosti tuhých biopaliv, konkrétně vývoj norem a systém certifikace. V rámci projektu 
SolidStandards budou připraveny semináře o certifikaci a normách pro aktéry z oblasti 
tuhých biopaliv. Semináře budou rovněž využity ke sběru názorů a podnětů na zlepšení 
norem a systému certifikace. Tyto vyhodnocené informace následně předáme orgánům pro 
vývoj norem a relevantním politikům.  

Projekt SolidStandards je veden: 

WIP Renewable Energies 
Sylvensteinstrasse 2 
81369 Munich, Germany 
Cosette Khawaja & Rainer Janssen 
cosette.khawaja@wip-munich.de 
rainer.janssen@wip-munich.de 
Tel. +49 (0)89 72012 740 

 

 

 

O tomto dokumentu 

Tento dokument je součástí výstupu 3.1 projektu SolidStandards. Jedná se o zprávu ze 
semináře o nedřevních peletách v Praze (19.09.2012). Tento dokument byl vytvořen v 
červnu 2013 autory: 

Partner: CZ Biom – České sdružení pro biomasu 
Ulice: Drnovská 507 
Město, země: Praha, Česká republika 
Jméno: Petr Tluka a Leona Šimková  
Email: tluka@biom.cz 
Tel.: 00420 241 730 326 

 

 

 

 

Intelligent Energy Europe 

Projekt SolidStandards je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Intelligent 
Energy Europe Programme (číslo smlouvy EIE/11/218). 

 

Zodpovědnost za obsah této publikace nesou její autoři. Údaje zde uvedené nemusí 
odpovídat názorům Evropské unie. EACI ani Evropská komise nenesou zodpovědnost za 
jakékoli užití informací obsažených v tomto dokumentu.  
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1. Úvod 

Seminář byl z důvodu možnosti oslovení většího počtu zájemců uspořádán v Praze. 
Semináře se zúčastnilo 20 účastníků různého odborného zaměření.  

Vzhledem k tomu, že by bylo obtížné získat dostatečný počet účastníků zajímajících se 
pouze o nedřevní pelety, byl seminář rozšířen i o další témata. Nedřevní pelety však byly 
součástí všech prezentací.  

Během semináře byly použity materiály vytvořené v průběhu projektu: prezentace o projektu 
a prezentace a jiné materiály o kvalitě a normách tuhých biopaliv.  

Kromě těchto materiálů o kvalitě a normách tuhých biopaliv byly využity vlastní materiály 
sdružení CZ Biom. 

Během přestávek mohli účastníci volně diskutovat.  

 

1.1. Seminář III – Nedřevní pelety 

Datum:      19.9.2012, 10.30 - 12.30 

Místo:        Praha, PVA EXPO Praha (hala 4), Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany 

Program: 10.30 – 12.30 

 Úvod 

 

Podpora produkce tepla z OZE, změny v legislativě na podporu 
obnovitelných zdrojů energie 

 Jan Habart 

 

Nové evropské normy pro tuhá biopaliva, prezentace projektu 
SolidStandards 

Leona Šimková 

 

Certifikace nedřevních pelet a briket, certifikace ENplus, současnost a 
budoucnost pelet 

Vladimír Stupavský, Klastr Česká Peleta 

 

Kritéria trvalé udržitelnosti tuhých biopaliv 

Jiří Trnka 

 

Komerční pěstování RRD, situace s pěstováním a trhem s RRD v České 
republice 

Jan Saglena 

  



SolidStandards  Zpráva ze semináře: Nedřevní pelety, 19/09/2012, Praha 

4 

2. Účastníci 

Semináře se zúčastnilo 20 účastníků z devatenácti různých společností. Zaměření těchto 
účastníků uvádí následující tabulka: 

 

 Producenti 
tuhých 
biopaliv 

Koneční 
uživatelé 
tuhých 
biopaliv 

Obchodníci Orgány pro 
standardizaci 

Ostatní CELKEM 

Počet 
zastoupených 
společností 

11 4 3 1 0 19 

Počet účastníků 11 4 3 2 0 20 

 

3. Kvalita semináře 

3.1. Zpětná vazba účastníků 

Seminář byl na základě vyhodnocení dotazníku hodnocen účastníky semináře velice 
pozitivně. Seminář byl rovněž ohodnocen jako velice přínosný.  

 

Účastníci se dozvěděli o mnoha dalších normách a o jejich obsahu.  

  

 

 

16% 

26% 

11% 13% 

16% 

18% 

Jsem si vědom existence mnoho dalších norem
pro biomasu, než jsem doposud znal

Jsem si vědom existence několika dalších norem,
než jsem doposud znal

Byl jsem si vědom existence všech zmíněných
norem, ale dozvěděl jsem se více o jejich obsahu

Dozvěděl jsem se velmi mnoho o obsahu norem

Dozvěděl jsem se hodně o obsahu norem

Dozvěděl jsem se trochu o obsahu norem



SolidStandards  Zpráva ze semináře: Nedřevní pelety, 19/09/2012, Praha 

5 

  

(1 je velmi špatné a 5 je vynikající)  

Seminář byl hodnocen pozitivně i ve spojení s obsahem a organizací semináře. Ve většině 
kategorií bylo hodnocení nad 4 body v pětistupňové škále, kde 1 znamenalo velmi špatné a 5 
vynikající hodnocení.  

Celkové hodnocení tréningu dosáhlo 4,4 z 5ti bodů.  

  

3.2. Postřehy 

Seminář byl hodnocen pozitivně. Seminář napomohl k výměně kontaktů mezi účastníky.  

Uspořádání semináře v Praze bylo přínosné pro získání většího počtu účastníků a pro 
zajištění lepšího zázemí.  

Vzhledem k tomu, že by bylo obtížné získat dostatečný počet účastníků zajímajících se 
pouze o nedřevní pelety, byl seminář rozšířen i o další témata. To mělo mírný vliv i na obsah 
a strukturu prezentací. Tento aspekt se oproti předešlým seminářům odrazil na 
negativnějším hodnocení.  

 

4. Závěr 

Seminář o nedřevních peletách byl úspěšný. Podařilo se naplnit očekávaný počet účastníků 
ze všech požadovaných zájmových skupin. Seminář byl účastníky hodnocen velice pozitivně. 
Podařilo se nám rozšířit informace o více normách a o jejich obsahu, než bylo známo většině 
účastníků. Celkové hodnocení semináře bylo velice pozitivní.    

 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Výběr předmětů

Pořadí předmětů

Kvalita materiálu

Struktura prezentací

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Prezentace

Organizace

Připravenost pomoci

Místo školení

Stravování
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