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Obilné plevy nebyly 
tím pravým ořechovým

Společnost EKOBRIKETY byla založena 
v roce 1999 otcem současných jedna-
telů Ing. Bohumilem Válkou a zpočátku 
působila v pronajatých prostorách spo-
lečnosti Zemědělské zásobování a ná-
kup (ZZN) v Kyjově. Její historie se ale 
začala psát již v první polovině devade-
sátých let. V té době se Ing. Válka (pro-
fesí stavař) jakožto začínající živnostník 
zaobíral myšlenkou možného energe-

tického využití velkého objemu obilných 
plev vznikajících při skladování a sušení 
obilí. Tento odpadní produkt byl totiž pro 
výše zmíněné ZZN vleklým problémem, 
s nímž si v té době samo nedokázalo 
poradit. 
„Při naplňování této myšlenky v praxi 
však otec po postupném seznáme-
ní se s potřebnou technologií lisování 
zjistil, že tato cesta nebude ta pravá, 
a že z energetického hlediska bude 
lepší se zaměřit na lisování dřevních 
pilin,“ říká k podnikatelským začátkům 
svého dnes již nežijícího otce starší ze 
synů Ing. Marian Válka s tím, že vlastní 
výrobou dřevěných briket se otec začal 
zabývat v roce 1995. A to v již zmíně-
ných pronajatých prostorách s využitím 
tuzemské lisovací linky, která po několi-

kaměsíčním zkušebním jednosměnném 
provozu přešla na téměř automatizovaný 
nepřetržitý provoz. Nicméně po nece-
lých šesti letech činnosti a především 
pak díky stále se zvyšující poptávce po 
briketách zejména v zahraničí, začala být 
kapacita linky nedostačující a firma (v té 
době již přetransformovaná na s.r.o.) tak 
začala zvažovat pořízení další lisovací lin-
ky. V souvislosti s tímto záměrem pak 
cítila potřebu vyřešit také nedostatečné 
výrobní prostory stávajícího provozu. To 
se jí podařilo v roce 2001 zakoupením 
areálu bývalých stavebnin v nedalekých 
Kelčanech, kam ve druhém pololetí 
2002 po nezbytných stavebních úpra-
vách přesunula veškerou výrobu, která 
je od té doby realizována na dvou auto-
matizovaných linkách fungujících v ne-
přetržitém provozu. Firma, jejíž chod 
dnes zajišťuje celkem 20 zaměstnanců, 
každoročně vyprodukuje cca 12 tis. tun 
dřevěných briket, na které spotřebuje 
okolo 100 tis. prm pilin.

Jen „čisté“ piliny bez pojiv 
a příměsí

Brikety z Kelčan jsou vyráběné na bázi 
„EKO“ a tudíž lisovány jen z pilin napada-
jících při zpracování tzv. „čistého“ (che-
micky či jinak neupravovaného) dřeva. 
Tyto piliny firma nakupuje od asi čtyřiceti 
dodavatelů z regionů Moravy a západní-
ho Slovenska, jimiž jsou pilařské provozy 
zaměřené na pořez jehličnaté nebo list-
naté kulatiny. Používané technologické 
vybavení jí navíc umožňuje neustále 
kontrolovat kvalitu produkovaných briket, 
které tak podle jednatelů plně vyhovu-

Ani následné zpracování dřevních pilin 
se neobejde bez patřičného třídění a sušení

Ačkoliv jsou dřevěné brikety vysoce výhřevným palivem, mnozí lidé u nás na rozdíl od zahraničí se 
topení s nimi zatím vyhýbají a nadále preferují štípané palivové dříví. A to i přesto, že brikety jsou 
v porovnání s ním vždy suché, jednoduše skladovatelné s minimálními nároky na prostor, takřka 
ideálně „naporcované“ pro topení jak v kotlích tak i krbech, energeticky vydatnější, a při celo sezónním 
topení mohou v určitých případech být i levnější. Takovou zkušenost z domácího trhu mají bratři 
Marian a Bohdan Válkovi, jednatelé rodinné firmy EKOBRIKETY s.r.o. z Kelčan u Kyjova, která po 
bezmála dvaadvaceti letech výroby dřevěných briket, lisovaných z tzv. ekologicky „čistých“ pilin 
v ročním objemu okolo 12 tis. tun, stále bezmála 20 % produkce vyváží.
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„Snažíme se jít cestou prémiové kvality,“ říkají bratři Marian (vlevo) a Bohdan Válkovi, 
jednatelé společnosti EKOBRIKETY z Kelčan u Kyjova
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jí požadavkům ČSN EN ISO 17225-3 
(Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv 
– Část 3: Tříděné dřevní brikety). 
„Stálou a vysokou kvalitu našich briket 
nám potvrzují nejen pravidelně provádě-
né laboratorní kontroly, ale také stovky 
spokojených zákazníků u nás i v za-
hraničí,“ pochlubil se nám Ing. Marian 
Válka a dodává, že nakupované piliny 
jsou před vlastním zpracováním nejprve 
pečlivě vytříděny respektive vyčištěny. 
Jedná se o třístupňový filtrační proces, 
při němž jsou piliny prostřednictvím vib-
račních sít a magnetického separáto-
ru zbaveny všech drobných odřezků, 
třísek, vlásečnic, kousků kůry, železa, 
kamínků apod. „Třísky ani kůra by bri-
ketám v jejich principu ničemu nevadily. 
My se ale snažíme jít cestou prémiové 
kvality a té je třeba přizpůsobit skladbu 
použitého materiálu. Proto si pečlivě hlí-
dáme, aby do výroby šla jen super čistá 
a jemná frakce,“ vysvětluje jednatel při 
našem seznamování se s výrobním pro-
cesem a upřesňuje, že s přísadou vyse-
parovaných dřevních částic by brikety 
byly po povrchu tzv. chlupaté a měly 
tendenci se rozpadnout. Proto firma je-
jich vytřídění věnuje čas a peníze, které 
se jí z části vrátí prodejem tohoto jinak 

kvalitního materiálu jisté firmě, která jej 
používá jako palivo. Po vytřídění se pi-
liny suší v rotační bubnové sušárně na 
vlhkost zhruba 10 % a poté se mecha-
nicky lisují (pod tlakem 400 atm a při 
teplotě 120–130 °C) do podoby neko-
nečné kompaktní brikety ve tvaru válce 
s objemovou hmotností 1230 kg/m3 
a průměrem cca 90 mm se středovým 
otvorem. Tento otvor zvětšuje povrch 
brikety a umožňuje tak lepší přívod kyslí-
ku a tím i dokonalejší hoření. Vlivem liso-
vací teploty se povrch brikety tzv. zataví 
(ztmavne), čímž se zvyšuje její odolnost 
proti vzdušné vlhkosti. Z nekonečné bri-
kety se pak automaticky odřezávají cca 
25–28 cm dlouhé válečky o hmotnosti 
2 kg, které se po pěti kusech balí do 
recyklovatelné PE fólie. Takto vytvořené 
desetikilogramové balíky se prostřed-
nictvím manipulačního robota ukládají 
v počtu 100 kusů na přepravní paletu 
o rozměrech 120x100 cm. „Tato paleta 
je při expedici k zákazníkovi sou částí 
dodávky a spolu s jednou tunou briket 
stojí 5150 Kč včetně DPH,“ doplňuje 
jednatel s tím, že dvojice výrobních li-
nek při třísměnném provozu dosahuje 
denního výkonu až 50 tun briket neboli 
2 plně naložené kamióny.

Spotřebitelská veřejnost 
je pořád dost konzervativní

V době, kdy rodina Válkových s dře-
věnými briketami začínala, byl podle 
jednatelů tento druh pevného paliva 
u nás takřka neznámý. Jejich v podsta-
tě veškerá produkce proto směřovala na 
export zejména do Rakouska, Německa 
nebo Itálie a část také do Švédska či 
Norska. Postupem času se firma, zejmé-
na kvůli vysokým přepravním nákladům, 
začala cíleně orientovat na domácí trh, 
kam v současné době směřuje více jak 
80 % z ročního objemu výroby. Zbylých 
přibližně 20 % vyváží především na 
Slovensko a v malých objemech nadále 
do Rakouska a Německa. 
„Postupně se snažíme celých 100 % vý-
roby uplatnit na domácím trhu, ale chce 
to svůj čas. Mnoha lidem u nás totiž ještě 
stále přijde divné, proč by měli za dřevo 
na topení podle jejich mínění draze platit, 
když si mohou zajet do lesa a tam si ho 
formou probírky obstarat za pár korun. 
Naštěstí ale přibývá těch, jež si uvědo-
mují komfort, který jim topení briketami 
přináší a který spočívá v tom, že brikety 
jsou již k tomuto účelu připravené (bez 
nutného řezání a štípání), suché, sklad-

Výrobní surovinu pro ekologické brikety tvoří směs jehličnatých a listnatých pilin z pilařských provozů…

…zbavená veškerých odřezků, třísek a kůry směřujících jako palivo do kotelen jiných firem
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né, bez špíny a prachu a kdy popel z nich 
(max. 0,95 %) lze stejně jako u dřeva 
použít jako hnojivo pro rostliny,“ argu-
mentuje jednatel s dovětkem, že oproti 
štípanému dříví mají brikety dvojnásob-
nou výhřevnost – cca 18 MJ/kg (dřevo 
9 MJ/kg) a navíc i déle hoří – v průměru 
4–5 hodin. 
„S briketami lze bez problémů zatopit 
nejen v kotlích na dřevo či uhlí, ale také 
v otevřených krbech nebo krbových 
vložkách a v neposlední řadě i v kachlo-
vých kamnech. Naprosto ideální jsou 
proto např. do dřevozplynovacích kotlů. 
Z vlastní zkušenosti i od zákazníků pak 
víme, že s ohledem na větší výhřevnost 
a zejména pak na delší dobu hoření 
může jedna paleta briket při celozimním 
vytápění rodinného domu nahradit 4–5 
prmr (prostorový metr rovnaný) štípa-
ného dříví. V případě např. bukového 
dříví, navíc podobně jako brikety krá-
ceného na jednotnou délku, kdy je na 
trhu 1 prmr prodáván i za 1650 Kč, tak 
dřevěné brikety mohou být pro zákazníka 
i výrazně levnější,“ upřesňuje a dodává, 
že nejdůležitějším faktorem vedoucím 
ke stále se rozšiřujícímu okruhu tuzem-
ských zákazníků byla a stále zůstává prá-
vě takováto systematická a na veřejnost 

cílená osvěta. Ta se týká nejen rámcové-
ho představení výroby a všech hlavních 
parametrů pilinových briket (včetně jejich 
ekologických aspektů), ale také jejich 
energetického a ekonomického srov-
nání i s ostatními druhy paliv (pevnými 
i nepevnými, jako je uhlí, plyn či elektři-
na) a v neposlední řadě také poradenství, 
jak s nimi nejlépe zatopit. Pro účely osvě-
ty firma využívá mimo jiné hlavně webové 
stránky, umístěné na předních místech 
několika internetových vyhledávačů, 
a také kolem osmdesáti spolupracují-
cích prodejců s působností po celé jižní 
Moravě, ve Zlínském kraji a také v části 
Vysočiny a jižních Čech. 
„V každém z našich prodejních míst si 
zájemce může nejprve koupit třeba jen 
jeden balík briket tzv. na zkoušku a když 
se mu topení s nimi zalíbí, má možnost 
si je obstarat ve výše uvedeném velko-
objemovém balení (100 balíků po pěti 
briketách o celkové hmotnosti 1000 kg) 
na paletě. Z vybraných 19 prodejních 
skladů pak i sami zajišťujeme rozvoz bri-
ket k zákazníkům, kteří při odběru dvou 
a více tun mají do vzdálenosti 30 km do-
pravu zdarma. Zda mají či nemají na bez-
platnou dopravu nárok si přitom mohou 
jednoduše zjistit na našich webových 

stránkách zadáním místa bydliště a poš-
tovního směrovacího čísla a v kladném 
případě se zde dozví i konkrétní sklad, 
z něhož jim bude v případě objednání 
palivo dodáno,“ vysvětluje Ing. Marian 
Válka a závěrem naší návštěvy dodává, 
že na zmíněných skladech jsou zákazní-
kům jako doplněk sortimentu nabízeny 
ještě dřevěné pelety, podpalové dříví 
a podpalovače.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: EKOBRIKETY s.r.o.
Místo: Kelčany u Kyjova
Rok založení: 1995 (s.r.o. 1999)
Počet zaměstnanců: 20
Obrat: 50 mil. Kč
Web: www.ekobrikety.cz

Kelčany u Kyjova ●

Piliny jsou po předchozím vysušení také palivem pro kotle rotační bubnové sušárny

Dvojice lisovacích linek vyprodukuje denně až 50 tun briket
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16.9. – 17.9. Praha - Velká Chuchle, 
U Závodiště 8/251    od 9:00 do 17:00, sobota od 9:00 do 13:00

19.9 – 20.9. Liberec – Rochlice
Dr. Milady Horákové 1093/116a    od 9:00 do 17:00

22.9 – 23.9. Ostrava – Vítkovice
Výstavní 123/11    od 9:00 do 17:00

Rady, konzultace, akční ceny. Představení nových olepovacích strojů
a formátovacích pil značek ALTENDORF, VITAP, ABG.

Zveme vás na předváděcí dny firmy
BG Technik cs a.s.

www.bgtechnik.eu       www.bgtechnik.cz      www.pilovekotouce.cz

Hodnotný dárek

pro každého

návštěvníka

Cenové zvýhodnění oproti 
základním cenám F45 Limited edition

až150 000 Kč bez DPH

http://www.bgtechnik.cz

