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Biouhel. Zázračná látka 21. století?
Odborníci hledají cesty ke zvýšení úrodnosti půdy. Řešením může být i dávná metoda amazonských indiánů
VERONIKA NOVÁČKOVÁ

O bjevuje se na mnoha
místech amazonské
pánve. Je černá,
udržuje v sobě vlh-

kost, voní po humusu a je bo-
hatá na organickou hmotu.
Právem je označována za nej-
úrodnější půdu světa. Kromě
vysoké míry uhlíku obsahuje
také fosfor, vápník, síru a du-
sík. Řeč je o tajemných vel-
kých plochách zvaných Terra
Preta (portugalský název pro
černozem), jejichž vznik pro
vědce zůstává stále tak trochu
záhadou. Jak došlo k tomu, že
půda, která by měla být spíš
chudá na živiny a nevhodná
pro zemědělství, je naopak
dlouhodobě vysoce úrodná?

Poučení z minulosti
Vypadá to, že staré indiánské
kmeny, původní obyvatelé té-
to oblasti, pracovaly na zúrod-
nění půdy už před dvěma tisí-
ci lety. Podle vědeckých bádá-
ní vede k pochopení jedineč-
ných vlastností této půdy pro-
ces, kterým indiáni vypalova-
li vegetaci. To se dělo pravdě-
podobně při nízkých teplo-
tách a s omezeným přístupem
kyslíku. Dnes takovému ter-
mochemickému procesu ří-
káme pyrolýza. Výsledkem
bylo dřevěné uhlí.

Rozdíl v postupu dnešních
brazilských rolníků a postu-

pech jejich dávných před-
chůdců je viditelný nejen při
vypalování vegetace. Dnešní
indiáni spálí porost na popel,
čímž uvolní do půdy živiny, ty
však vydrží jen několik let a
vše je nutné opakovat. Oproti
tomu původní obyvatelé
Amazonie pálili dřevo poká-
cených stromů pravděpodob-
ně na dřevěné uhlí, které pak
zakopávali do země. Na takto
připravenou půdu ještě hro-
madili organický odpad.

Klíčem k černému zázraku
je tedy dřevěné uhlí, vznikají-
cí při pálení vykácené prales-
ní vegetace v kombinaci s pří-
rodním procesem mléčného
kvašení a rozkladu odpadů.

V procesu vzniku úrodné
černozemě se odpad mění
v základní surovinu, což po-
máhá k trvale udržitelné ze-
mědělské výrobě. Při celosvě-
tovém použití by toto oboha-
cování půd o zuhelnatělé
zbytky rostlin dokázalo ode-
brat ze vzduchu okolo dvaceti
procent oxidu uhličitého, tr-
vale zúrodnit velké plochy
a hlavně snížit objem vypouš-
těného uhlíku do atmosféry.

Jde vlastně o nejefektivněj-
ší využívání biomasy, která se
v tomto případě tepelně nevy-
užije úplně, ale pyrolýzou se
uvolní jen těkavé složky.

Pyrolýza se tak stala zásad-
ním procesem, pomocí něhož

se dnes odborníci snaží o ma-
ximální využití biomasy.
Nejen proto, aby získali bio-
palivo – ovšem za mnohem
lepších podmínek –, ale i tak-
zvaný biouhel, který je důle-
žitým prvkem pro zlepšení
úrodnosti půdy. Přispívá
k zadržování atmosférického
oxidu uhličitého, vody, živin
a mikroorganismů, což vede
k dlouhodobě udržitelnému
zvyšování výnosu zeměděl-
ských plodin.

Užitečný odpad
Zpracování biomasy formou
pyrolýzy představuje jedineč-
ný způsob efektivního a hos-
podárného zpracování země-
dělského a kanalizačního od-
padu. Ne náhodou ho podpo-
ruje také Evropská unie. Bě-
hem spalování nevznikají
emise a energie se vyrábí bez
negativních účinků na život-
ní prostředí.

Velkou výhodou je ši-
roký výběr druhů biomasy,
které mohou být k výrobě po-
užity. V každé oblasti lze pro-
to využít nejvhodnější do-
stupnou rostlinu.

Zajímavým příkladem ve
výrobě biouhlu – a to i pro
české podnikatele – může být
rakouská firma Sonnenerde,
jejíž majitel Gerald Dunst se
zabývá zpracováním biomasy
více jak dvacet let. Z velkého
nadšení a zájmu o dokonalé
vlastnosti Terra Prety si před
dvěma lety koupil pyrolyzač-
ní zařízení, pomocí něhož vy-
rábí nejen elektřinu, ale také
biouhel. Ten pak přidává do
mnoha specifických druhů
zeminy, jejichž výrobou se za-
bývá. A samozřejmě jej přidá-
vá i do „své“ černozemě. Prý
mu trvalo šest let, než ji dola-
dil k dokonalosti té původ-
ní, amazonské.

Jeho podnik v Riedlings-
dorfu zpracovává nejen zele-
ný odpad z městských parků,
ale například i hřbitovní. Vše
se probírá ručně, aby v mase
určené na další zušlechtění
nezůstala umělá hmota, noční
můra moderní civilizace. Ge-
rald Dunst si na třídění nají-
má obyvatele blízkých vesnic.
Brigádníkům platí patnáct
eur na hodinu, a jak říká, pro
zájemce je to cenná možnost
dodatečného výdělku.

Pyrolýza a její produkt
biouhel představují udržitel-
ný způsob likvidace odpadu,
výroby zelené energie a pro-
dukce přísad do půdy. Kvůli

nedostatečné legislativě se
však tato látka využívá pouze
v omezené míře a stále je vní-
mána spíše okrajově. Přitom
by nastíněnou metodu mohly
využít například podniky za-
bývající se zpracováním dře-
věných a zemědělských pře-
bytků, živočišných a měst-
ských odpadů.

Zajímavou alternativu
představuje biouhel i pro do-
davatele energie, kteří využí-
vají obnovitelné zdroje. A ko-
nečně farmy a zemědělský
sektor obecně mohou pomocí
této látky zlepšit úrodnost pů-
dy trvale udržitelným způso-
bem, snížit množství použí-
vaného hnojiva a zmenšit za-
tížení životního prostředí.

P Pod označením E2BEBIS
se ukrývá mezinárodní pro-
jekt zaměřený na popularizaci
ekologického přístupu k ze-
mědělství a konkrétně
využití biouhlu.

P Od května 2012 do října 2014
je do něj zapojeno pět zemí:
Itálie, Polsko, Slovensko, Slo-
vinsko a Česko, zastoupené
Výzkumným energetickým
centrem Vysoké školy báňské
v Ostravě a Evropskou rozvo-
jovou agenturou v Praze.

P Více na internetové adrese
www.e2bebis.eu.

příklady využití

GERALD DUNST. Snílek, ekolog, podnikatel. Foto: autorka

P Účinné hnojivo přidávané do
kompostu

P Součást potravy hospodář-
ských zvířat

P Regulace vlhkosti ve staveb-
ních materiálech

P Ochrana před elektrosmogem

P Ochrana odpadových vod před
zamořením pesticidy

P Úprava pitné vody, zejména
v rozvojových zemích

P Výroba kosmetiky a průmys-
lových barev

P Výroba textilu s tepelně izo-
lačními vlastnostmi

vizitka

Dny chleba – největší pekařská slavnost v České republice
PETR KOUTNÝ

T itul Chléb roku 2014
získaly v letošním již
dvacátém ročníku
národní soutěže pe-

kárny v Herinku a ve Žďáru
nad Sázavou. Vítězem kate-
gorie Konzumní chléb roku
se stala pekárna Zelená louka
společnosti Penam. V kate-
gorii Řemeslný chléb roku
zvítězila pekárna Enpeka
Žďár nad Sázavou.

V konkurenci 45 soutěžních
vzorků pekáren z celé České
republiky je vybrala odborná
porota v rámci pekařských
slavností Dny chleba, které se
uskutečnily začátkem tohoto
měsíce ve městě potravinářů,
v Pardubicích.

Jubilejní ročník akce
uspořádal již tradičně Podni-
katelský svaz pekařů a cuk-
rářů v ČR a zúčastnilo se jí
asi čtyři sta odborníků a pří-
znivců tohoto hezkého ře-
mesla. Záštitu nad soutěží,
která usiluje o kvalitu pekař-
ských výrobků, převzal mi-
nistr zemědělství Marian Ju-
rečka. Ministerstvo podpoři-
lo akci i finančně.

K pekařské slavnosti ne-
odmyslitelně patří i akt svě-
cení chleba, základní lidské
potraviny a božího daru. Le-
tos tento obřad celebroval
kardinál Dominik Duka.

„Pekařská slavnost Dny
chleba s národní soutěží
o chléb roku se od skrom-
ných začátků vyprofilovala
v prestižní akci. Stala se mís-
tem setkávání odborníků,
výměny zkušeností a hledání
cest a způsobů, jak vyrobit

a nabídnout spotřebiteli co
nejkvalitnější chléb a další
pekařské výrobky,“ komen-
toval jubileum Jaromír Dří-
zal, předseda svazu pekařů.

Deset porotců
Kvalitu chlebů v soutěži po-
suzovalo deset zkušených pe-
kařských odborníků, kteří
prošli úspěšně certifikací pro
posuzovatele senzorické ana-
lýzy pekárenských výrobků.
Tu provádí VŠCHT Praha.

Hodnotily se především sen-
zorické parametry jako
vzhled, tvar a objem bochán-
ků, dále kůrka, střídka, vůně
a chuť. „Přestože výroba
chleba je tisíce let starý pro-
ces, vyvíjí se, stejně jako se
vyvíjí celá společnost. V sou-
časnosti se chléb vyrábí po-
mocí moderních strojních
zařízení a nových technolo-
gií. Pečení chleba je však stá-
le královská pekařská disci-
plína a vyrobit dobrý chléb je
umění i věda, dnes jako před
tisíci lety,“ připomíná Jaro-
mír Dřízal.

Strategický partner
Profesní organizace českých
pekařů se již počtvrté spojila
s jedním z největších aktérů
na maloobchodním trhu,
společností Tesco, aby spo-
lečně propagovaly kvalitní
chléb a nabídly jej co největ-
šímu množství spotřebitelů.

„Jsme hrdí, že již čtvrtým
rokem jsme byli strategic-
kým partnerem této prestižní
akce. Spolupráce s místními
dodavateli je pro Tesco velmi
důležitá. I díky tomuto part-
nerství pomáháme dobrým

pekařům najít nové zákazní-
ky,“ dodává ke spolupráci
Patrik Dojčinovič, obchodní
ředitel společnosti Tesco. Ví-
tězné a oceněné chleby budou
zařazeny do sortimentu ob-
chodů Tesco a podle možností
dodavatele budou k dostání
regionálně nebo celostátně.

Spotřeba a situace
Ročně se v České republice
vyrobí 290 tisíc tun chleba,
což je téměř milion chlebů
denně. Spotřeba podle údajů
Českého statistického úřadu
činí 41,3 kg na osobu a rok.
V posledních desetiletích
spotřeba chleba, stejně jako
v okolních státech klesla a
naopak vzrostla spotřeba bí-
lého pečiva. „Vloni se však
pokles konzumace zastavil

a teď očekáváme opět mírný
růst spotřeby. Je patrné, že
spotřebitelé si uvědomují dů-
ležitost chleba ve výživě,“
uzavírá Jaromír Dřízal.

Podle údajů Eurostatu je
český chléb osmý nejlevnější
v Evropské unii. Jeden kilo-
gram konzumního chleba
stojí v průměru 23 korun
a průměrný konzument za
něj vydá necelých tisíc ko-
run ročně.

Přestože náklady pekařů
neustále stoupají (suroviny,
energie, pohonné hmoty),
spotřebitelská cena chleba je
stejná jako v roce 2007
(23,20 koruny). To je podle
Jaromíra Dřízala jeden z dů-
vodů, proč každý sedmý pe-
kař za posledních patnáct
let zkrachoval.

VÍTĚZ. Zástupce pekárny Zelená louka při přebírání titulu. Foto: archiv

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice je významné
potravinářské profesní sdružení, které hájí zájmy a podporuje činnost
firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru. V současné době
sdružuje 100 členů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zaří-
zení, surovin a služeb pro tyto obory a potravinářských škol. Více in-
formací na www.svazpekaru.cz.

profesní sdružení

Startuje nový ročník
České chuťovky
JAROMÍR HAMPL

P o pěti úspěšných
ročnících se výrob-
ci potravin mohou
letos znovu ucházet

o značku „Dobrý tuzemský
potravinářský výrobek –
Česká chuťovka 2014“. Od-
borným garantem soutěže
je pražský Výzkumný ústav
potravinářský, v jehož sídle
projdou počátkem října
přihlášené dobroty ano-
nymním hodnocením.

Pomohou značky?
Kdo by si nechtěl pochut-
nat, když sedá k jídlu? Co
jiného než chuť přece koru-
nuje každou potravinu.
Ale jak v široké nabídce
rozeznat, co skutečně chut-
ná, ještě dřív, než si výro-
bek koupíme?

Podle organizátorů sou-
těže tu jedno řešení je –
hned ve dvou provedeních:
značky Česká chuťovka
a Dětská chuťovka.

„Jak vyplývá už ze sa-
motného loga, o toto oceně-
ní se mohou ucházet pouze
výrobky tuzemských vý-
robců. Spojením chuti a do-
mácího původu potravin je
tak tato soutěž nezaměni-
telná s jinými podobnými.
Vloni přihlásili výrobci
207 výrobků, letos očekává-
me zájem ještě větší,“ řekl
k tomu na tiskové konfe-
renci organizátor Jo-
sef Sléha.

Vyzdvihl, že i letošní
ročník soutěže se koná pod
záštitou Milana Štěcha,
předsedy Senátu Parla-
mentu České republiky.

Pojítkem je kvalita
Podle Josefa Sléhy se kon-
zument v rámci soutěže
může bez problémů setkat
s bůčkem i čokoládou, ká-
vou i zmrzlinou. To, co po-
traviny spojuje, by měla být
kvalita. Generálními part-
nery soutěže jsou tři velké
řetězce: COOP, SPAR ČOS
a skupina Ahold.

Přihlášku i pravidla sou-
těže, jakož i seznam všech
úspěšných výrobců a oce-
něných potravin z minu-
losti najdete na adrese
www.ceskachutovka.cz.


