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Milí přátelé peletovýho a dřevěnýho vytápění,
právě slavíme prvních deset let s mimořádně serioznim časopisem, 
každoročně podporujícim naše high-tech inovativní eko cool 
energetický odvětví! 

Já se letos konečně aspoň na starý kolena dočkala, jak se tomu 
dneska řiká tý „džendrový rovnosti“ – za našich mladejch let se 
to bralo prostě jako „zasloužená spravedlnost“ – a konečně se 
ta naše slavná asociace usnesla, že začnu kompletně vést i bez 

protekcí a liposukcí jako starší ženská s vo trošku většim zadkem tendle časopis.

Aby bylo jasno, u nás peletářů se v žádnym případě nevedou žádný stupidní kultůrní války. 
Vláďa Stupavskej prostě konečně pochopil, že ty jeho suchárny nikoho nezajímaj. A tak po 
tom, co jsem ho hezky česky uplatila tim, že ty jeho expertní řečičky najdete v několika 
článcích a rozhovorech, tak už se aspoň necpe tady do tohodle úvodníku. Vždycky jsem 
se třásla strachy, že po tom jeho začátku už to nikdo ani dál nebude číst a nedostane se 
k mejm životnim moudrostem pořádný ženský z český vesnice.

Prostě už 10 let se Vám snažim zlidštit, zpřístupnit a zpříjemnit čtení těch nudnejch 
technickejch informací. Tak bych Vám jenom ráda zopakovala, že v minulejch letech se 
mi podařilo přesvědčit k rozhovoru a zaštítit každý číslo nejen odvážnejma, ale i hezoučky 
fotogenickejma osobnostma, kerý měly ten drajv a staly se i v tý naší konzervativní kotlince 
vopravdovejma lídrama a lídryněma, když se veřejně zastaly zpočátku nespravedlivě 
utlačovanýho chytrýho vytápění. 

První rok jsme nakopli s fantastickym zpěvákem, hercem a fešákem Richardem Krajčem. 
Pak jsme objevili, jak svoje sanatorium vytápí zubař, plastickej chirurg a letos dokonce i člen 
koronavirový komise Roman Šmucler. O tom, jak si s obsluhou kotle na pelety poradí pravá 
dáma, jsme si ve třetím čísle povídali s atraktivní biokuchařkou Hankou Zemanovou. 

K šípku nás neposlal ani hubatej frontman Tří sester Lou Fanánek Hagen, kerej začal bejt 
alergickej na špínu z uhlí. O rok pozdějc se o svý zkušenosti z velehor i s vytápěnim dřevem 
upřímně podělil nejúspěšnější českej horolezec Radek Jaroš. 

Jak vyzrávat českym dřevem na ruskej plyn jsme si připomněli s legendárnim hokejovym 
brankářem, fakírem Jirkou Holečkem. Potom jsme obkoukli a nafotili zrekonstruovanej 
stateček komediálního herce z Okresního přeboru Jarmila Škvrny. Pánové asi ještě raději 
obkoukli „názory“ jeho exoticky půvabný herecký kolegyně Kláry Issový a minulej rok perlila 
další sportovní legenda, tentokrát fotbalová, Tonda Panenka.

A protože to tady přebírá praktická ženská ruka čim dál víc, letos se tu potkáte poprvé 
s šarmantní českou – a tak trochu i německou – zpěvačkou, kerá taky už dlouho přemejšlí 
ekoLOGICKY. A tou je Marta Jandová.   

Krásný počteníčko našeho TEPLÍČKA, nejlíp v ňákym tom komfortnim křeslíčku u krbu, 
Vám přeje, 

Vaše nesmrtelná Teta Peleta
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Ing. Martin Černý 
BIOMAC, jednatel

Tato situace je bohužel historicky dána 
bývalými vládami ČSSD a ODS, a také 
především špatným hospodařením Lesů ČR, 
které tyto vlády politicky ovlivňovaly. 

Netransparentní státní výběrová řízení na těžbu a zpracování 
surového dřeva nepřinesla žádné nové výstavby pil s milionovým 
pořezem kulatiny. Za poslední dobu zde vyrostla jen jedna nová 
pila, a to ve Štětí. Pevně věřím, že se tato situace zlepší. Budou 
zde vyrůstat další velké pily a na trhu bude více levné a dostupné 
suroviny pro výrobu ekopaliv. Díky stabilně nízkým cenám 
vstupních surovin budeme moci koncovým zákazníkům zajistit 
nižší ceny dřevěných briket a pelet. Jednoduše řečeno, aby se více 
investovalo do pořezu surového dřeva, musí se nejprve ustálit 
politická situace v naší zemi. Pomůže to nejen investorům, ale 
i koncovým zákazníkům, kteří naše paliva nakupují.  

Česko dlouhodobě vyváží příliš mnoho surového dřeva 
do zahraničí, přicházíme tak o přidanou hodnotu a tratíme 
miliardy. Co se musí stát, aby se zpracovávalo více doma?  

Ing. Franz Schwarzauger, MBA
Mayr-Melnhof Pellets Paskov, 
jednatel 

Jsme přesvědčeni, že hlavním 
cílem není zpracovat větší objem 
dřeva. Cíl musí být jiný: zabránit 

masivním škodám, které jsme viděli v lesích v posledních 
letech. Abychom toho dosáhli, je důležité, aby napadené 
stromy byly včas pokáceny a celý logistický řetězec pak 
fungoval tak dobře, aby se klády včas dostaly na pilu 
k pořezání. Když se omezí škody v lesích, automaticky 
dojde v České republice ke zvýšení produktivity a budou 
zajištěny dlouhodobé dodávky suroviny. Co se týče pelet, 
letos jsme navýšili naše výrobní kapacity v Česku na 
130 000 tun ročně. Tak si chceme pojistit, aby všechny 
piliny z naší pily byly v budoucnosti zpracovány přímo 
v České republice, nemuseli jsme se uchylovat k vývozu 
a vytvořili výrobek s vyšší hodnotou – pelety. Bohužel se 
jen malá část celkové české produkce pelet zatím prodá 
na území Česka. Doufáme, že přijdou další státní dotace 
na peletové kotle a vytápěcí systémy, aby se tak podařilo 
navýšit celkovou spotřebu pelet v zemi.

Ing. Vladimír Stupavský
Klastr Česká peleta, předseda

Z pohledu druhotného využití dřeva je současná 
situace špatná. S vývozem kulatiny, který máme 
bohužel nejvyšší v Evropě, totiž vyvážíme i veškeré 
dřevní zbytky, které by doma mohly být přetvořeny 

např. do jakostních paliv – pelet a briket. Tak dochází k situaci, že některé 
peletárny nemají dostatek suroviny, přetahují se o ni s konkurencí, a tím je 
pilina zbytečně zdražována. Cena piliny tvoří nejvýraznější část cenotvorby 
výsledných pelet a briket. V současné době se v ČR vyrábí okolo 450 000 tun 
dřevních pelet. V případě zpracování exportovaného dříví doma by výkon 
domácího dřevařského průmyslu stoupl téměř dvojnásobně a laickým 
přepočtem by se zdvojnásobil i dostupný objem suroviny pro výrobu dřevních 
pelet nebo briket až k jednomu milionu tun těchto vysoce jakostních paliv. Je 
to nereálné číslo? Nemyslím, protože sousední Rakousko – podobně lesnaté, 
lidnaté i rozlehlé – produkuje ještě daleko více pelet, a to 1 450 000 tun 
ročně. A navíc s jednou věcí se v rámci Evropy můžeme pochválit: plných 
96 % všech vyráběných pelet v České republice se produkuje pod nejvyšší 
světovou jakostí, s certifikací ENplus A1. Češi prostě kvalitu umějí. V tomto 
případě je před námi pouze Německo.

Ing. Miroslav Toman, CSc.
ministr zemědělství

Nutnost vývozu surového dříví je dána rozdílem mezi 
objemem vytěženého dřeva a kapacitou domácího 
dřevozpracujícího průmyslu. Zatímco úmyslné 
(plánované) těžby dřeva v uplynulých desetiletích 

rostly zejména z důvodu dospívání porostů zakládaných v 20. a 30. letech 
20. století po tehdejší mniškové kalamitě a nyní extrémně rostou nahodilé 
těžby způsobované suchem a kůrovci, zpracovatelská kapacita domácího 
průmyslu dlouhodobě stagnuje kolem 12 mil. m3 ročně. Podpora modernizace 
a navýšení zpracovatelských kapacit je jedním z důležitých úkolů, na kterém 
chceme spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Je třeba zvýšit 
využívání dřeva ve stavebnictví, kterému u vícepodlažních budov zatím brání 
zastaralé požární předpisy. Dále musíme naučit architekty a projektanty dřevo 
používat. Proto podporujeme architektonické soutěže v oblasti staveb ze 
dřeva. Do budoucna považuji za nezbytné podpořit využívání kalamitního 
dříví nebo slabších sortimentů v energetice.  

jakej si z toho má udělat závěr 
. . . co expert, to názor, ale

normální člověk?...
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Marek Řebíček
Waldera, jednatel

Tahle otázka je úzce spojena s kůrovcovou kalamitou, respektive množstvím 
dostupného dřeva pro české zpracovatele po jejím odeznění. V době před 
kalamitou jsme vyváželi polovinu kvalitní vytěžené kulatiny zejména do 
Rakouska a Německa. Tehdy se roční těžby pohybovaly okolo 16 mil. m3 

dřeva. V kalamitě jsme se v těžbách přiblížili 30 mil. m3 za rok a situace s přebytkem dřeva podnítila 
spoustu investorských úvah, zda nepostavit v ČR nové dřevařské zpracovatelské kapacity a ponechat 
přidanou hodnotu ze zpracování kulatiny doma. Lidé z oboru se ale obávají, když těžby za 2–3 roky 
spadnou někam k 10 mil. m3, že se ke dřevu nebudou mít šanci dostat a jejich nová investice bude 
ohrožena, zkrátka nebude co řezat. Že je to absurdní a mělo by být výhodnější prodat dřevo na 
lokální pilu než exportovat? Problém je, že obchodní model Lesů ČR, které prodávají dřevo těžařským 
firmám „na stojato“, umožňuje libovolné nakládání s vytěženou kulatinou. A podstatnou část 
těžařských kapacit vlastní či jsou s ní majetkově provázání zahraniční pilařské koncerny. Tedy pokud 
stát nenabídne srozumitelnou garanci, jak si kulatinu po kůrovci od Lesů ČR koupit, je investování 
do nových zpracovatelských kapacit spíš krásný sen. Investici si dovolí jen silné české firmy jako třeba 
náš společník Kloboucká Lesní, které jsou rozkročeny mezi lesnictví i dřevařství.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
ministr průmyslu, obchodu a dopravy

V České republice nejsou zpracovatelské kapacity, které by zvládaly 
pojmout množství dřeva těžené nyní z důvodů kůrovcové kalamity 
a sucha. Není tu však bohužel ani dost závodů na zpracování tvrdého 
dřeva. Velmi zjednodušeně tedy lze odpovědět, že potřebujeme, aby 

do zpracovatelských kapacit podnikatelé více investovali. Stát již nyní různými způsoby 
pomáhá, kotlíkovými dotacemi pro domácnosti a podporou firemních zdrojů energie 
z biomasy počínaje a podporou konkrétních projektů, mj. právě na pořízení technologií na 
zpracování dřeva, konče. Podniky v dřevozpracujícím průmyslu, nábytkářství a papírenství 
prostřednictvím OP PIK na různé projekty a aktivity získaly celkem téměř dvě miliardy Kč. 
Kromě finančních nástrojů nyní diskutujeme např. o stanovení minimálního podílu využití 
dřeva ve stavebních zakázkách realizovaných podle zákona o zadávání veřejných zakázek 
nebo o návrzích na úpravy legislativy ve stavebnictví a energetice za účelem zvýšení využití 
dřeva. Na druhé straně je také třeba brát v potaz oprávněný zájem vlastníků lesů, kteří 
chtějí svoje dřevo prodat s co největším ziskem, a zahraniční poptávka je pro ně prostě 
výhodnější. Zde by jistě nebyl zásah státu omezující vývoz přijat příznivě ani ze strany těchto 
podnikatelů, ale ani ze strany mezinárodních závazků ČR v rámci EU a WTO.

Ing. Radek Pecka
Pfeifer Holz,
ředitel závodu 
Chanovice

Problém vývozu suro-
vého dříví nelze vyře-

šit ze dne na den. Zpracování dříví je závislé 
na několika klíčových faktorech: dlouhodobé 
dostupnosti vhodné vstupní suroviny, dodá-
vané v požadované kvalitě, množství, sorti-
mentu, čase. Dále je třeba investovat do ná-
kladných technologií a ty neustále udržovat, 
a také je modernizovat. Velmi podstatnou roli 
v celém řetězci hraje odbyt produkovaných 
výrobků. Avšak všechno je téměř k ničemu, 
pokud nemáte k dispozici dostatek kvalitních 
zaměstnanců, kteří celý onen koloběh udr-
žují v chodu a dále ho rozvíjejí. Není si třeba 
nalhávat, že práce mnohdy fyzicky náročná 
ve vícesměnných provozech není příliš vy-
hledávaná. Pokud jakýkoli zpracovatel dřeva 
v těchto vysoce konkurenčních podmínkách 
nemá odpovídající produktivitu práce nebo 
nezaplní určitou mezeru na trhu – nemá šanci 
investice do zpracování dřeva zaplatit, a proto 
se do toho nikdo s velkou radostí nepouští. 
Zároveň s tím souvisejí další záležitosti, na-
příklad velmi zdlouhavá a náročná administ-
rativa při povolování nových investic, nasta-
vení národního školství v oblasti vzdělávání 
v odborných profesích (mechanici, údržbáři, 
elektrikáři, elektronici, kvalifikované obsluhy 
strojních zařízení, která jsou v dnešní době 
polo nebo plně automatická), tento výčet 
by mohl dále pokračovat. V naší velmi dyna-
mické době by bylo možné podpořit tvorbu 
přidané hodnoty ve výrobcích ze dříví na-
místo vývozu suroviny například podmínkou, 
že stavební zakázky ve státním sektoru budou 
přednostně realizovány z materiálů na bázi 
dřeva, ať v administrativních budovách, ško-
lách, obytných budovách, tak i průmyslových 
stavbách. Dlouhodobými smlouvami na do-
dávky suroviny či přednostní nabídkou domá-
cím zpracovatelským subjektům lze podpořit 
jejich stabilitu. Kůrovcová kalamita zapříči-
něná dlouhodobým suchem jednou skončí 
a již nyní je třeba se připravovat na dobu, která 
přijde poté – dlouhodobá koncepce státu 
může hrát klíčovou roli v dalším směřování 
dřevozpracovatelského průmyslu v České re-
publice. My ve společnosti Pfeifer Holz jsme 
připraveni čelit přicházejícím výzvám.

Ing. Jiří Elbl, 
Schiedel CZ, technický ředitel 

Dřevo je pro nás srdeční záležitost, protože společně s krbem a komínem 
vytváří příjemné prostředí a přináší do domácnosti pocit bezpečí a spoko-
jenosti. Jako přední výrobci komínových systémů plně podporujeme topení 
obnovitelnými zdroji. V našem sortimentu se nachází celá řada komínových 

systémů, které jsou vhodné pro topení dřevem nebo peletami. Lidé musí pochopit, že dřevní 
hmota jako taková je schopná obnovy v relativně krátkém horizontu a hraje významnou roli při 
řešení ekologického problému, kterému nyní čelíme. Díky jeho uhlíkové neutralitě napomáhá 
k odvrácení hrozby klimatického efektu skleníkových plynů. V dnešní době se stále setkáváme se 
zákazníky, kteří topí uhlím nebo koksem, čímž nepřispívají čistému ovzduší a životnímu prostředí. 
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Pravda o kůrovci
České dřevo mizí za hranicemi, 

stát přichází o miliardy. 
Jak se to dá změnit?



Český dřevozpracující průmysl si žádá zásadní změny. Během kůrovcové kalamity se naplno 
ukázalo, jak málo dokážeme zhodnotit národní bohatství českých lesů. přicházíme o desítky 
miliard, když vyvážíme za hranice neopracovanou kulatinu, místo abychom dřevo pořezali 
a zpracovali doma.
Česká republika drží smutný rekord: ze všech 
evropských zemí vyvážíme nejvíc dřeva, 
české dřevo dokonce tvoří 20 % celkového 
exportu dřeva v EU. Německo, Švédsko 
nebo Finsko, které těží čtyřikrát více než 
my, exportují v poměru k těžbám výrazně 
méně. V roce 2019 se vyvezlo 40 % veškerého 
dřeva vytěženého v českých lesích, konkrétně 
12,5 milionu kubíků. Neopracované klády se 
prodaly nejčastěji do Německa a Rakouska.
Do pozice evropského rekordmana nás 
katapultoval kůrovec. Až do roku 2017 se 

totiž u nás roční těžba dřeva pohybovala 
kolem 14–16 milionů kubíků. V roce 2019 
však dosáhla dvakrát většího objemu: 
vytěžilo se 32 milionů kubíků, to je 
v porevoluční historii ČR bezprecedentní. 
Napadené stromy bylo nutné rychle dostat 
z lesa, aby se kůrovec dál nešířil. Jenže české 
pily nestíhaly dřevo řezat, v sousedním 
Rakousku a Německu měli kalamitního 
dřeva také dost, proto se nakonec třeba 
stromy z Jizerských hor převážely po moři 
až do Číny.

PŘIšlI JSME ODHADEM O 60 MIlIARD
Pokaždé, když kulatinu prodáme do 
zahraničí, přichází česká ekonomika 
o  přidanou hodnotu. Ta vzniká, když se 
dřevo pořeže na českých pilách a pak se z něj 
staví dřevostavby, vyrábí se nábytek nebo 
třeba hudební nástroje. Ještě lépe se surové 
dřevo zhodnotí, když se navíc využije i pilina. 
Během opracování se totiž až 40 % kmene 
mění v dřevní zbytky – štěpku a pilinu, ze 
které se dají vyrobit pelety nebo brikety. Když 
vyvezeme za hranice neopracované klády, 
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tohle všechno se odehraje až v Rakousku 
a  Německu, kde potom české dřevo 
včetně zbytků zúročují.
Za aktuální situace tedy připadá v průměru 
na každý kubík u nás vytěženého dřeva velmi 
nízká přidaná hodnota. 

„V tomto ohledu je Česká 
republika na konci evropského 
žebříčku společně s Eston-
skem nebo Chorvatskem. Jen 
za loňský rok jsme tak přišli 
o 60 miliard Kč,“ odhaduje 
Robert Babuka, viceprezident 
Konfederace lesnických a dře-
vozpracujících svazů ČR.

Loni se totiž podařilo doma zpracovat jen 14 
až 15 milionů kubíků, tedy zhruba polovinu 
celkové těžby. To odpovídá přidané hodnotě 
80 miliard Kč. Kdyby se zpracovatelské kapacity 
navýšily, mohlo to být skoro dvakrát tolik. 

„Zdvojnásobil by se i dostupný 
objem suroviny pro výrobu 
dřevních pelet nebo briket, ze 
současných 450 tisíc tun by 
tak mohla produkce stoup-
nout až k milionu,“ vypočítává 
Vladimír Stupavský z Klastru 
Česká peleta.  

Problém je také v tom, že především malé 
podniky s pořezem pod 50 tisíc m3 často 
ani během největší kůrovcové kalamity 
a nejintenzivnějších těžeb nejely na plný výkon. 
„Během kalamity stačilo podpořit pilařský 
průmysl v navýšení směnnosti a produkce by 
se navýšila o třetinu. Velká část těchto podniků 
má výkon dlouhodobě na hranici 70 procent,“ 
upozorňuje Babuka. Hlavní překážkou pro 
navýšení provozu na současných pilách je 

přitom nedostatek zaměstnanců. „Není si třeba 
nalhávat, že práce mnohdy fyzicky náročná ve 
vícesměnných provozech není příliš vyhledávaná,“ 
upozorňuje Radek Pecka, ředitel závodu Pfeifer 
Holz v Chanovicích. 

ZAČAlO PRšET, DŘEVO BuDE CHyBěT
Nečekaně deštivé jaro a léto roku 2020 zvrátily 
původně předpokládaný vývoj kalamity. 
Kůrovec se rojí o poznání méně, a tak není 
nutná tak rozsáhlá kalamitní těžba jako 
v předchozích letech. Dotěžují se především 
již napadené porosty z  předchozích let. 
„Ukázalo se, že nelze předvídat rozsah ani 
délku kůrovcové kalamity. Stačí pár deštivých 
měsíců a mění se předpovědi na roky dopředu,“ 
upozorňuje Stupavský. Letošní objem 
vytěženého dřeva tedy nebude tak vysoký, 
zřejmě jen o 50 % vyšší než v dobách před 
kůrovcem, odhadují experti. 
Vedle toho jsou však přirozené těžby v lesích 
velmi omezené, těží se především kalamitní 
smrkové dřevo, těžba listnatých stromů se 
utlumila úplně. A na pilách začíná chybět 
kvalitní surovina pro truhlářské řezivo. Jako 
první pocítily tento problém regiony, které 
byly nejvíc zasažené kůrovcem, tedy Vysočina 

a severní Morava. S nedostatkem kvalitního 
dřeva se budou v následujícím roce potýkat 
hlavně pily, které stojí „na zelené louce“, 
nemají vlastní lesy, a tedy musí kulatinu 
kupovat a dovážet. 
Stejně tak bude chybět pilina z pořezu 
kulatiny i peletárnám a briketárnám, a to 
hlavně těm, které mají výrobní linky mimo 
areály velkých pil. Navíc může dojít ke 
zdražení piliny. 

„Nedostatek pelet ani 
briket však v Česku 
nehrozí, dlouhodobě 
vyrábíme čtyřikrát více, než 
spotřebujeme, a všichni čeští 
výrobci raději prodají palivo 
doma než do zahraničí. 
Českých pelet i briket tedy je 
a bude dostatek,“ ujišťuje  
Vladimír Stupavský.

PROČ SE KAlAMITní TěžBA 
nEPOŘEžE DOMA
Právě strach z nedostatku dřeva odrazuje 
investory od stavby nových pilařských 
provozů, přestože v posledních letech kapacity 
citelně chyběly. „Lidé z oboru se obávají, že po 
odeznění kůrovcové kalamity nebude co řezat. 
Když spadne těžba k 10 milionům kubíků ročně, 
nebude pro všechny šance se ke dřevu dostat,“ 
upozorňuje Marek Řebíček, jednatel firmy 
Waldera. Jistější pozici mají v tomto směru 
velké firmy, které se věnují zároveň lesnímu 
hospodářství, jako je třeba Kloboucká lesní, 
která provozuje pilu v Brumově-Bylnici na 
Valašsku. Právě v jejím areálu vyrábí Waldera 
pelety z pilin, které vznikají jako odpad při 
řezání dřeva. 
Nové pily se proto staví jen zřídka. 
„Zpracovatelská kapacita domácího průmyslu 
dlouhodobě stagnuje kolem 12 milionů m3 
ročně,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav 

Podíl ČR na celkovém exportu dřeva v EU 
za rok 2020. Ve srovnání s rokem 2019 jsme 
si ještě o 2 % „polepšili“. (Zdroj: APICON, s.r.o., 
z dat EUROSTAT, 1Q)
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Toman. Robert Babuka odhaduje, že chybí 
kapacita pro pořez 10 milionů kubíků ročně. 
V uplynulém roce se přitom navýšila kapacita 
hlavně v Chanovicích na Plzeňsku, kde se 
zpracovává 560 000 m3 kulatiny. Investorem je 
rakouská firma Pfeifer Holz, která plánuje další 
rozšiřování kapacit až na jeden milion m3. 
Další výjimkou je nová pila ve Štětí na 
Kokořínsku, která spustila provoz v dubnu 
2020 a má také pořezat až 1  milion m3 
dřeva ročně. Stavbu dalších nových pil však 
brzdí celá řada faktorů, včetně zdlouhavého 
stavebního řízení (v rychlosti povolovacích 
procesů jsme v žebříčku Světové banky na 
157. místě z 190 zemí světa).
Investici ve Štětí podpořila státní agentura 
CzechInvest pobídkou přibližně v hodnotě 
půl miliardy korun. Ovšem dlouhodobější, 
komplexní státní podpora pro stavbu dalších 
pil v Česku zatím chybí, přestože na navýšení 
zpracovatelských kapacit chce podle vyjádření 
ministra Tomana Ministerstvo zemědělství 

spolupracovat s  Ministerstvem průmyslu 
a obchodu. „Podniky v dřevozpracujícím 
průmyslu, nábytkářství a papírenství 
prostřednictvím operačního programu 
OP PIK získaly celkem téměř dvě miliardy Kč,“ 
vypočítává Karel Havlíček, ministr průmyslu, 
obchodu a dopravy. 
Investoři přitom nemají jistý ani odbyt 
výrobků ze dřeva. V tomto ohledu se 
diskutuje o několika možných opatřeních.

„Je třeba zvýšit využívání 
dřeva ve stavebnictví, kte-
rému u vícepodlažních budov 
zatím brání zastaralé požární 
předpisy. Dále musíme naučit 
architekty a projektanty dřevo 
používat,“ plánuje ministr 
zemědělství Miroslav Toman.

Na ministerstvu průmyslu a obchodu se 
podle Karla Havlíčka diskutuje i o stanovení 
minimálního podílu využití dřeva ve 
stavebních zakázkách realizovaných podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek. 

PRODEJ DŘEVA nA STOJATO  
A BEZ ROZMySlu
Vedle nedostatečných zpracovatelských 
kapacit dochází k absurdním vývozům dřeva 
do zahraničí i z dalších důvodů. Problematický 
je například obchodní model státního 
podniku Lesy ČR, který u nás obhospodařuje 
45 % celkové výměry veškerých lesů. Až do 
loňského roku se téměř všechno vytěžené 
dřevo obchodovalo přes externí firmy. „Dřevo 
se prodává těžařským firmám „na stojato“, 
což umožňuje libovolné nakládání s vytěženou 
kulatinou. A podstatnou část těžařských 
kapacit vlastní či jsou s ní majetkově provázány 
zahraniční pilařské koncerny,“ upozorňuje 
Řebíček z Waldery.

ČR dlouhodobě patří první místo v absolutním exportu surového dřeva 
v EU, 2020. Země, které těží 4x více jako Německo nebo Švédsko či Finsko, 
exportují poměrně k těžbám výrazně méně. I v předchozím roce 2019 jsme 
byli absolutním lídrem vývozu suroviny bez jakékoliv přidané hodnoty. 
Prodělávají na tom všichni od vlastníků lesa až po státní kasu. 
(Zdroj: APICON, s.r.o., data EUROSTAT)

Vývoj celkové těžby dříví od roku 1989.

Těžba dřeva celkem v tis. m3 b. k.

V roce 2014 jsme vyvezli 3 mil. m3 dřeva za 2 407 Kč. Tehdy dávalo 
smysl vyvézt jej více. Nyní exportujeme 11 mil. m3 za 1 224 Kč.

Export – jehličnaté, pilařská kulatina SM, JD

co si takhle připomenout, jak

šikovně uměli všude dřevo
využít naši dědečkové?
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Není divu, že čeští pilaři – hlavně ti menší, 
kteří neuspějí tak často v tendrech Lesů ČR 
– potom mají strach, že jim bude chybět 
surovina k pořezu. Stát prodává dřevo tomu, 
kdo nabídne nejvyšší částku za surovou 
kulatinu, přitom nezohledňuje, o kolik 
přidané hodnoty přijde, když se celé stromy 
následně vyvezou do zahraničí. Preference 
českých odběratelů dřeva by přitom přinesla 
tolik potřebné záruky pro stavbu nových pil 
a rozšiřování zpracovatelských kapacit. 

„Dokud stát nenabídne sro-
zumitelnou garanci, jak si 
kulatinu po kůrovci od Lesů 
ČR koupit, je investování do 
nových zpracovatelských 
kapacit spíše krásný sen,“ 
varuje Řebíček. 

„Dlouhodobými smlouvami na dodávky 
suroviny či přednostní nabídkou domácím 
zpracovatelským subjektům lze podpořit jejich 
stabilitu,“ souhlasí Radek Pecka z Pfeifer Holz. 
Investoři klidně mohou přijít ze zahraničí, jako 
je tomu u většiny největších pil u nás, ale 
jde o to, aby se dřevo řezalo a zpracovávalo 
v České republice, kde se z něj vyrobí český 
stavební materiál, nábytek a české pelety 
a brikety. „Pevně věřím, že se situace zlepší. 
Budou zde vyrůstat další velké pily a na trhu 
bude více levné a dostupné suroviny pro výrobu 
ekopaliv,“ říká Martin Černý z české firmy 
BIOMAC, která vyrábí dřevěné pelety v pěti 
různých závodech v ČR.

Důsledkem absence národních zpracovatelských kapacit a nezvládnuté péče o lesy je extrémní 
růst exportu dřeva.

jehličnaté dřevo
listnaté dřevo

co si takhle připomenout, jak. . . trochu nám začíná chybět fantazie. . .

šikovně uměli všude dřevo
využít naši dědečkové?
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jak koronavirová krize zasáhla výrobu a prodej dřevěných pelet a briket? A jak ovlivnila poptávku 
po kotlích a kamnech na biomasu? ptali jsme se českých výrobců z Klastru Česká peleta.

„Podnikatelé v našem oboru 
to měli v roce 2020 hodně 
dobrodružné. Zkuste si pod-
nikat v prostředí, kde vám 
základní surovinu žere kůro-
vec, nefungují přeshraniční 
dodávky, kurz Eura je jako na 
houpačce a do toho koronavi-
rová opatření,“ jmenuje  
hlavní problémy Vladimír 
Stupavský, předseda Klastru 
Česká peleta. 

Průzkum ukázal, že se s krizí lépe vyrovnaly 
firmy, které již měly zavedený prodej přes 

e-shop, případně dopravu paliva až do domu. 
Karanténou byli naopak nejvíc zasaženi 
ti, kteří omezují prodej jen na kamenné 
prodejny, hobby markety a osobní odběr. 
V dlouhodobém horizontu očekáváme, 
že po zkušenosti s krizí zájem o vytápění 
peletami a briketami poroste. Jedná se totiž 
o výjimečnou cestu k energetické nezávislosti 
pro domácnosti i firmy. Krize nekrize, dřeva 
z  českých lesů bude vždycky dostatek, 
i kdyby byly hranice zavřené a dodávky ze 
zahraničí selhaly.

DŘEVěnýCH PElET SE PRODAlO  
VíC nEž lOnI
Poptávka po peletách a briketách ze 
strany českých domácností neklesla ani 
během přísné karantény. Objednávalo se 
však především online. Zatímco prodej 

sáčkovaných pelet v hobby marketech 
a kamenných prodejnách nebyl po mnoho 
týdnů karantény možný, distributoři pelet 
s funkčními e-shopy a dopravou až do domu 
zaznamenali příliv nových zákazníků. 

„Tato krize zásadně mění 
návyky našich zákazníků, zvy-
kají si na online objednávky 
a dopravu paliva až ke kotli,“ 
uvedl Martin Černý  
za BIOMAC. 

Rozvoji e-shopu a online komunikace se chce 
v reakci na krizi věnovat i Michal Dostál, 
ředitel firmy OPOP, která vyrábí kotle ve 
Valašském Meziříčí. 

Koronavirus: 
Jak se s krizí 

vyrovnali  
čeští peletáři 

a výrobci  
kotlů a kamen?
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Spotřeba paliva v domácnostech byla na jaře 
2020 alespoň v domácnostech vyšší, protože 
všichni zůstávali doma. Klesla jen spotřeba 
v penzionech, které jsou jinak častými 
odběrateli pelet. Poptávku navýšily i jarní 
slevy, které dosáhly tentokrát rekordních 
20  %. „Měli jsme na jaře nejnižší ceny za 
poslední roky. Naši řidiči rozváželi každý den 
a zákazníci využívali i tzv. předobjednávky, 
tedy možnost nakoupit pelety nebo brikety 
v jarní slevě a nechat si je doručit později,“ 
uvedl Martin Černý za BIOMAC. „Jsme na 
tom podobně. Objednávky odkládaly jen 
restaurace, hotely nebo školy,“ uvedl Marek 
Řebíček z Waldery.
Výroba dřevěných pelet a briket v Česku se 
nezastavila, vláda dřevozpracujícím podnikům 
nezakázala vyrábět. Výjimkou byla dočasná 
uzavírka oblasti Uničovska a Litovelska, 
kde sídlí BIOMAC. „Během těch 14 dnů se 
na firmu prakticky nikdo nedostal a řidiči, 
kteří byli zavření v této zóně, se nedostali 
ven,“ uvedl Martin Černý. Uzavření hranic, 
ale také nestabilní kurz Eura a dílčí omezení 

v jednotlivých evropských zemích ovšem 
přinesly zásadní omezení exportu. „Na chvíli 
se zcela zastavily dodávky do Itálie, ale i do 
jiných států, jako je Rakousko či Německo,“ 
uvádí Martin Černý za BIOMAC. Stejnou 
zkušenost má Marek Řebíček z Waldery: 
„Zásadně jsme museli změnit export pelet, 
který z 50 % směřoval do Itálie.“  

VýMěny KOTlů VšICHnI  
ODlOžIlI nA PODZIM
Naopak čeští výrobci kotlů a kamen 
zaznamenali propad v prodejích svých 
zařízení. Zákazníci odkládali celé jaro 2020 
nákup nového zdroje tepla na později. 
„Na snížení poptávky mělo vliv nejenom 
zavření našich kamenných prodejen v Česku 
a všude v Evropě, ale také celkové změny 
v chování lidí,“ uvedl Václav Cintl, ředitel 
rodinné firmy HAAS+SOHN, která vyrábí 
špičková interiérová kamna. Nižší poptávku 
zaznamenali i výrobci kotlů z Valašského 
Meziříčí. Ředitel firmy OPOP Michal Dostál 
uvádí: „Kvůli omezení pohybu lidí jsme dlouho 

nemohli instalovat kotle do domácností. 
Zákazníci odsouvali montáže na později kvůli 
strachu z nakažení koronavirem i kvůli nejisté 
ekonomické budoucnosti.“ 
Sektoru by tak významně pomohlo, 
kdyby byly co nejdříve vypsány další výzvy 
z dotačního programu na podporu výměny 
zastaralých kotlů. Blíží se termín, kdy bude 
provoz starých uhelných kotlů 1. a 2. emisní 
třídy zakázán (září 2022). Vyhlášení nových 
výzev a zrychlení vyřizování čekajících 
projektů by opět nastartovalo prodeje. 

„Povinnou výměnu kotlů by 
lidé rozhodně neměli odklá-
dat, do září 2022 zbývá vymě-
nit ještě cca 300 000 kotlů, 
pak přijdou pokuty. Navíc teď 
je potřeba maximálně podpo-
řit české firmy i živnostníky. Je 
ten správný čas dát práci čes-
kým topenářům a objednat 
si české pelety nebo brikety,“ 
vyzývá Vladimír Stupavský.

V následujících letech se očekává zvýšený 
zájem o peletové kotle nejen kvůli dalším 
dotačním výzvám. „Krize nás toho hodně na-
učila. Hranice se mohou uzavřít, s přeshranič-
ními dodávkami paliva může nastat problém 
(týká se to například uhlí). Všichni teď vidíme, 
že se vyplatí posílit energetickou nezávislost,“ 
uvádí Stupavský. Právě dřevěné pelety mohou 
kýženou nezávislost českým domácnostem 
i firmám přinést, protože se vyrábějí ze dřeva 
za našich lesů a je jich u nás dostatek.

Foto: haas + sohn

. . . koronáč nám ukázal, 

že nás cizinci nezachrání

a co je doma v é-šopu,
to se počítá...
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Marta
Jandová:
oheň miluju,  

i když z něj mám  
velký respekt



Marta verner, rozená jandová je česká zpěvačka a herečka. 
proslavila se v 90. letech v německu s rockovou kapelou 
die happy, po 16 letech se nakonec vrátila do Česka. v praze 
hrála v řadě muzikálů, také byla v porotě superstar. nedávno 
vydala svou první sólovou desku Barvy. Můžete ji slyšet každý 
všední den v 10 dopoledne na Frekvenci 1 v pořadu „co se děje...“. 
je to rozená rockerka, dcera petra jandy ze skupiny olympic..

Jak jste prožila letos na jaře karanténu, když 
se zrušily všechny kulturní akce? 
Přiznám se, že jsem si tu karanténu docela 
užila. Být doma a nemít absolutně žádný 
stres, honění se mezi prací, školou a kroužky 
mojí dcery, to bylo opravdu osvěžující. 
Náhle jsem pochopila, jak jsem klidná, 
„mírná“ a vyrovnaná. Bavilo mě být doma 
a nepřemýšlet, kdy musím odjet, abych něco 
stihla. Manžel tedy jako doktor chodil i nadále 
každý den do práce, ale měli jsme na konci 
března letět na exkurzi do Egypta, takže jsme 
měli dva týdny volna a ty jsme si nechali. 
Trávili jsme skoro celý čas na vesnici mimo 
Prahu, kde nám bylo nejlíp. Vstávali jsme, kdy 
se nám chtělo, pak jsme se učili, chodili ven, 
vařili a uklízeli, hráli hry, koukali na pohádky, 
venčili pejsky a cítili se snad nejvíc spojení 
jako rodina. Takže za tuto zkušenost jsem 
opravdu vděčná.

V jednom rozhovoru jste řekla, že jste spíš 
Evropanka než Češka, jak snášíte omezení 
cestování? Je to pro vás těžké?
Ani ne. Ty zrušené dovolené mě mrzely, 
protože jsme to měli krásně naplánované. 
Můj tchán prožil půlku života v Egyptě 
jako archeolog, egyptolog. Měl být naším 
průvodcem a ukázat nám všechny možné 
památky a vykopávky i s odborným 
výkladem. Snad se nám to třeba příští rok 
podaří. V srpnu jsme měli procestovat část 
národních parků v Kanadě až na Aljašku. 
No my míníme a život mění. Nevadí. Jsem 
šťastná, že máme kam jet, mimo Prahu, do 
domečku se zahradou. Je to ve vesnici, kde 
jsem prožila dětství. Všichni to tam milujeme. 
To je teď náš glóbus. Tam jsou teď všechny 

naše dovolené. Nemáme moře, ale rybník 
a pár paddleboardů. Znám tam každý strom, 
každý kámen. 

Letos se naplno ukázalo, jak je to vlastně 
vzácné, mít kam odjet do přírody… 
Je to opravdový luxus. Zvlášť když je to 
kousek od Prahy, takže odtamtud můžeme 
v pohodě dojíždět i do práce. A v době 
karantény nám to zachránilo minimálně 
naši psychiku. Protože jsme hodně aktivní 
a potřebujeme jít ven. 

Jak v domku topíte? Máte krb, nebo kamna?
Máme krb na dřevo, který používáme jako 
hlavní topení pro celý domek. Krb je umístěn 
uprostřed dolní místnosti a má rozvody do 
horních dvou malých ložnic. Takže dole 
zatopíme a za chvilku máme všude teplo. 
Oheň miluju, i když mám z něj velký respekt. 
Ale v krbu za sklem se ho nebojím. Ráda se 
do něj dívám. Venku máme ohniště. Tam 
jsme se už napekli špekáčků. Ten oheň si 
hlídáme, aby někam nepřeskočil, ale kousek 
od něj teče potok. 

Do lesa už nemůžeme bez 
tašky, kam ten „bordel“ dát.

Co si myslíte o vztahu Čechů k ekologii? 
Mnoho let jste žila v Německu, máte 
možnost srovnávat… vidíte nějaký posun?
Posun vidím veliký. Když mi bylo sedmnáct, 
odjela jsem na rok do USA. Tam už tenkrát 
začínali s tříděním plastů a obalů. Všichni si 
museli koupit průhledné plastové kontejnery, 
kam odpadky dávali. Kdo to nedělal, dostal 
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pokutu. Tak sice všichni remcali, ale nakonec 
si zvykli a teď je to úplně normální. Když jsem 
se potom v devatenácti odstěhovala do 
Německa, byla jsem překvapená, jak se třídilo 
v té době tam. V roce 1993! V mojí rodině 
se třídilo opravdu všechno. I korek z vinných 
lahví. Dokonce se rozebíraly krabičky od 
cigaret na plast, papír a ten stříbrný papírek 
uvnitř. To jsem zírala. Tady už to je taky na 
dobré cestě. Alespoň když vidím, jak jsou 
kontejnery na třídění přeplněné. Nové 
generace to berou jako normální věc.

Co vy a ekologie? Je to pro vás téma?
My se doma hodně snažíme a recyklujeme 
opravdu vše, co jde. Já rozebírám i papírové 
krabice, kde je plastový průhled na zboží. Vše 
musí být oddělené a extra. V Praze se snažíme 
o bio popelnici. Na chatě ji máme. Tedy spíš 
kompostér. A jelikož jsme to dělali ještě před 
tím, než se nám narodila Maruška, tak už 
to i jí koluje v krvi. Když jsme předloni byli 
v Thajsku na pláži, nejdřív lamentovala, kolik 
tam plave plastu, pak skoro hodinu tahala 
odpadky z písku a z vody a teprve potom se 
šla vykoupat. Byla jsem na ni pyšná. Sbíráme 
odpadky skoro všude. Do lesa už nemůžeme 
bez tašky, kam ten „bordel“ dát. Proto mám 
víru v tu novou generaci. Vidí svět čistýma 
očima a pokud jim malinko pomůžeme, 
jakým směrem se dívat, tak jdou a bojují. 
A nestydí se, jako jsme se styděli my. Bojovat 
za něco, čemu věříme.

Jak se cítíte v roli moderátorky na Frek-
venci 1, běžel váš pořad i během karantény?
Cítím se fajn, musím se ještě hodně učit. 
Každý krok v mém životě mi něco dává. Tuto 
zkušenost jsem asi dostala proto, abych měla 
větší řád. Celý život pracuji různě, někdy mám 
14 dní volno, pak 14 dní makám 15 hodin 
denně… S Frekvencí 1 mám pravidelnost. Což 
není vždy lehké. První týden karantény mě 
raději nechali doma, protože můj manžel je 
lékař a nikdo nevěděl, co se bude dít. Potom 
jsme měla mít stejně dovolenou, takže jsem 
byla doma tři týdny. Pak to opět začalo. Bylo 



Hráli jsme snad  
na 1000 procent. Jako  

by to bylo naposled.



Děti se nestydí,  
jako jsme se styděli my. 

Bojovat za něco,  
čemu věříme.



celym světě 

. . . šikovná a po  

holka prostě nejlíp ví, čim doma přikládat
a proč . . .

fajn zajít si „mezi lidi“, i když jsme se tam moc 
nemohli potkávat. A co si budeme povídat 
– všechny koncerty a představení, všechny 
televizní pořady a natáčení nám zrušili. Ze 
dne na den se výdělek rovnal nule. Rádio 
běželo dál. Takže jsem nezůstala úplně bez 
příjmů. Hypotéka se neptá.

Co s vámi posluchači nejčastěji probírají? 
Období odpovídání otázek posluchačů už 
je za mnou. Od té doby, co vysílám každý 
den, už mám jiný program. V mé hodině 
povídám o všem možném, co prožívám, co 
se děje a ráda vyhledávám různé zajímavé 
informace. Také mám rubričku, kde gratuluji 
k narozeninám. Lidé mi píšou a já přeji vše 
nejlepší do éteru jejich milovaným. To mě 
baví. Je to hezké a lidi mají radost.

Od podzimu zase koncertujete, těšíte se na 
živé vystoupení před diváky? 
Když vidím, jak se opět zavádějí některé 

restrikce a hrozí nám opět jiný styl výuky, 
tak se raději netěším. Uvidíme, co přijde a jaké 
to bude. Na jevišti stojím ráda, takže mi to 
chybí. V červenci jsme měli po dlouhé době 
s českou kapelou jedno vystoupení a moc 
jsme si to užili. Jako by to bylo naposled. Hráli 
jsme snad na 1000 procent. A publikum bylo 
úžasné. I lidem to, řekla bych, chybí.

V roce 2018 jste vydala první sólové album 
Barvy. Chystáte další?
Ano, určitě. Jen se opět musím hecnout. Když 
začnu, tak to pak jede.

Kde berete inspiraci, když píšete vlastní 
texty písniček? 
Z mého vlastního života a pozorování. Ráda 
se koukám kolem sebe. Přemýšlím, co si ti 
lidé, kteří vedle mě stojí v tramvaji, myslí, kam 
jedou a proč. Tady zpracovávám své životní 
vzpomínky a zkušenosti. A pocity. Těch tam 
je nejvíc. Moje láska i smutek.

zcestovalá česká 
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václav Lebeda je český zpěvák a písničkář, který vystupuje pod pseudonymem voxel. Žije 
s manželkou a dvěma dětmi na chalupě v jeseníkách, kam se přestěhovali z olomouce. od roku 
2019 vystupuje s kapelou pod názvem voXeL & spol.

Proč jste se rozhodli odstěhovat do chalupy 
v Jeseníkách? 
Lidi bývají hodně překvapení, že žijeme ve 
vesničce o sedmi obyvatelích. Všechno je 
trochu z ruky, na druhou stranu je tu ale 
neuvěřitelný klid a ten potřebujeme čím dál 
víc. Má to i výhodu, když děláme oslavu nebo 
zkoušíme s kapelou, nikoho nerušíme, možná 
srnky a lišky.

Jak probíhalo vaše rozhodování, čím budete 
na chalupě topit?
Upřímně, žádné zásadní rozhodování 
neproběhlo, jelikož jsme se přestěhovali 

natrvalo na chatu, kde jsou dvoje kachlová 
kamna, kde se dá topit buď dřevem, nebo 
briketami. Zkusili jsme oboje a vyhrály brikety 
od Biomacu.

Čím jste topili dřív, než jste se stěhovali 
na chatu?
Dřív jsme si v bytě v Olomouci akorát na 
displeji zmáčkli, jestli chceme větší teplo nebo 
zimu, to teď v našem domě pod Pradědem 
nehrozí. Ale vyhovuje nám to, je příjemné si 
vytopit dům a mít i ze sebe dobrý pocit, že 
pro to člověk něco udělal, je to celé takové 
poctivější.

Proč zvítězily brikety, jaké mají pro vás 
hlavní výhody?
Oproti klasickému topení dřevem to je 
určitě vyšší výhřevnost, delší doba hoření 
a také tvar. Víme, že dvě až tři brikety do 
kamen vždy zvládneme spolehlivě vložit a nic 
netrčí ven. Briketami topíme druhým rokem 
a nemůžeme si je vynachválit, to sálavé teplo 
z kamen milujeme. A nejen my, ale i každý, 
kdo k nám do hor přijíždí.

Co byste vzkázal lidem, kteří stále topí uhlím?
Nejvíc by je mohlo motivovat, že topení 
briketami nebo peletami je nejen 

Václav  
Lebeda:  
sálavé teplo z kamen  
si zamiluje každý, kdo  
k nám do hor přijede
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ekologické, ale také levné. A když vám 
při otevření kamen jednou za čas kousek 
rozžhavené brikety vypadne z kamen, 
máte jako bonus provoněný byt. Někdy 
to děláme schválně, protože tu vůni 
milujeme.

Jak vás osobně zasáhla na jaře karanténa? 
Kultura se zastavila, vystupovat se ne-
smělo...
Bylo to náročné, přijít téměř na půl roku 
o práci, vlastně pořád to trvá. Můžeme hrát 
jen na menších akcích, všechny velké festivaly 
byly zrušeny. Ale donutilo mě to improvizovat 
a věnovat se nové, velké vášni – míchání 
a tvoření parfémů. Vytvořil jsem značku 
Bergamoss Perfumes a chystám se přijít 
brzy na trh se svou první vůní inspirovanou 
vůněmi Česka.

Koncem loňského roku jste vydal třetí album, 
poprvé jste si sám psal texty, jaké to bylo?
Je to jiné, jako vše, co člověk dělá a zažívá 
poprvé. Člověk nemá dostatečný odstup, když 
tvoří hudbu i text, zase ale jsou písně osobnější, 
mají jasný rukopis a vycházejí stoprocentně 
z autora. Jestli jsou lepší nebo horší, to ať 
posoudí posluchači, určitě ale jsou víc „mé“.

Kde hledáte inspiraci?
Vlastně ji ani nehledám, ona si přichází sama 
v podobě múz, ke kterým mám maximální 
úctu a respekt. Nedají se přivolat, dají se jen 
přivítat. Vždy, když přicházejí, jsem jim otevřen.

Co máte v plánu pro další rok, chystáte 
nějaké novinky?
Na další rok chystáme velké turné s kapelou 
Čechomor, ještě na tento rok máme připra-

vený duet, který jsme nazpívali s manželkou 
a na podzim jedeme tříměsíční turné po celé 
republice s kamarádem a písničkářem Micha-
lem Horákem, tak věřím, že se uvidíme!

. . .  ať koukám, jak koukám, 
roušky ani povinný 

vodstupy tu nevidim,
to bude asi ňáký

retro. . .
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nikde není topná sezóna tak dlouhá jako v Krkonoších. třeba letos 12. května ještě na sněžce 
napadlo 15 cm sněhu, ráno bylo minus sedm stupňů. ve slavných horských boudách, kde se v zimě 
i v létě ohřívají návštěvníci Krkonošského národního parku, se osvědčily kotle na dřevo a pelety.

KDyž nEní ČAS PŘIKláDAT, TOPí SE 
PElETAMI
Není to tak dávno, co se v Krkonošském 
národním parku ještě skoro všude topilo 
uhlím. Vedle horských chat pak ležely 
místo ježků ze dřeva častěji hromady koksu 
a popela. Dnes se jejich majitelé postupně 
vrací k tradičnímu, ekologicky šetrnému 
vytápění, ovšem volí inovativní, moderní 
technologie, které jim usnadní provoz.
Díky péči stávajícího majitele se změnilo 
třeba vytápění horské chaty Jelení Louky ve 
II. zóně KRNAP. Nově je kotelna vybavená 
kotlem na biomasu Fröling, konkrétně jde 
o kombinaci kotle na dřevo s peletovým 
modulem SP Dual. To umožňuje zvolit 
způsob vytápění dle aktuálních potřeb, 
časových možností a zásob paliva. 
Když nepřiložíte další dřevo, sepne se 
peletový modul a kotel začíná topit 
automaticky, pelety si sám dopraví ze 
zásobníku. Správcům chaty se tím pádem 
uvolní ruce během plně obsazených 
měsíců. Když nemusí řešit vytápění 
a  přikládání, mohou se naplno starat 
o hosty. Pelety je možné bez problémů 
vyvézt až k horské boudě, navíc má kotel 

vysokou energetickou účinnost, takže 
provoz je ekonomický.

VyTáPění PElETAMI PROBíHá 
nAPROSTO TIšE
Bouda pod Sněžkou je poslední stavení před 
výstupem na Sněžku, které se nachází taky 
ve II.zóně KRNAP. Hosté zde očekávají tiché 
a čisté prostředí. I tady zvolili Fröling SP Dual. 
„Protože kotelna je součástí stavení, nesmí 
topný systém obtěžovat hosty hlukem ani 

nepříjemným zápachem. Pelety příjemně 
voní dřevem a vytápění probíhá naprosto 
tiše,“ zdůrazňuje hostitel. 
Kotel na dřevo Fröling S4 Turbo bez 
připojeného peletového modulu používají 
v Penzionu u Kapličky v Peci pod Sněžkou. 
Tady slouží jako záloha původní kotel na 
zemní plyn. „Topení dřevem vyjde nejlevněji 
a dřevo je všude okolo. V případě, že nikdo 
nepřiloží, spustí se automaticky kotel na 
zemní plyn,“ vysvětluje pan domácí.

A čím topí Krakonoš? 
horské boudy pořizují kotle 
na dřevo a pelety

Bouda pod Sněžkou
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Jelení Louky

Penzion u Kapličky

. . . topit na horách
a v národních parcích
něčím jinym než dřevem

a peletama nemá už
dneska žádnej styl...
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Když přizvete k návrhu peletových kamen designéry, mohou vzniknout nečekané věci. přesně 
tohle si řekli v italské firmě Mcz, jejíž výrobky do Česka dováží firma Krby pinc. podívejte se, 
jak vznikala peletová kamna, která se mohou stát architektonickou dominantou interiéru. 

|||||||||||| ReFLeX
Překvapivý designérský návrh na peletová 
kamna připravil mnichovský designér 
Michael Geldmacher. Planoucí oheň, 
který bývá hlavním důvodem, proč si 
lidé pořizují kamna do interiéru, je tady 
důmyslně skrytý.
Když se Michaela Geldmachera zeptáte, 
čím se inspiroval při návrhu kamen Reflex, 
cituje Antoina de Saint-Exupéry. Jak je psáno 
v jeho knize Malý princ: „Správně vidíme jen 
srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.” 
U kamen Reflex nemůžete vidět oheň přímo, 
ale můžete ho cítit, vnímat jeho záři, která 
vám dává tušit přítomnost planoucího ohně.
Michael Geldmacher vysvětluje: „Když 
pomyslím na jeskyni osvětlenou v noci 

jen ohněm, okamžitě cítím bezpečí, teplo 
a  pohostinnost. To jsou emoce, které chci 
vnést do interiéru prostřednictvím peletových 
kamen Reflex.” Kamna Reflex tedy mají silný 
emocionální vliv na každého, kdo díky nim 
bude moci zažít planoucí oheň neobvyklým 
způsobem.
Kamna jsou celá z hliníku a mají dvířka 
složená z vertikálních čepelí, které zakrývají 
topeniště, a proto blokují přímý pohled na 
oheň. Cítit můžete, jak oheň plane, přitom 
je-li plamen z většiny skrytý, je zážitek velmi 
odlišný. Kolik toho z plamene uvidíte, se navíc 
mění v závislosti na zorném úhlu.

JAK náVRH VZnIKAl
„Rád začínám na návrhu pracovat nejprve ve 
své hlavě,” vysvětluje Geldmacher. „Vždycky 

přistupuji k návrhu nejdřív konceptuálně 
a potom se věnuji designu. Přemýšlet jinak, 
vykročit mimo zaběhlé koleje, přitom se 
nevzdálit zase příliš – nalezení této rovnováhy 
je podle mě právě to, co vede k  úspěšným 
projektům.”

„Dělat první prototyp, to je 
vždy velmi vzrušující. Je to 
ten moment, kdy se nápady 
poprvé mění ve skuteč-
nost. První kontakt modelů, 
kreseb a náčrtů s realitou. 
Papír snese všechno, říká 
se. Trojdimenzionální ani-
mace a Photoshop rychle 
vytvoří důvěryhodnou iluzi. 
Ale s ocelí, hliníkem a dalšími 
skutečnými materiály není 
prostor pro nepřesnosti nebo 
nápady, které jsou jen na 
efekt. Takže jako designér rád 
trávím čas s řemeslníky, inže-
nýry a dalšími odborníky.” 
Michael Geldmacher

peletová kamna z dílny 
slavných designérů

Michael Geldmacher
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|||||||||||| WALL
Patricia urquiola se narodila ve španěl-
ském Oviedu, ale pracuje a žije v Miláně.
Vytvořila kamna na pelety v duchu mini-
malismu, které pojmenovala jednoduše 
„stěna“. 

Co vás inspirovalo při návrhu peletových 
kamen?
Kamna chápu jako architektonický prvek, 
který musí zapadat do interiéru, musí 
splynout s domem, kde je instalován. 
Chtěla jsem proto dosáhnout mimořádně 
minimalistického designu. Zvolila jsem 
jednoduchý geometrický tvar: válec. Kamna 
z černé oceli stojí u zdi jako dekorativní prvek 
a veškeré technické prvky, trubky, ventilátory 
jsou skryty.
Důležitou součástí kamen je velmi atraktivní 
detail: podstavec. V nabídce jsou podstavce 
z přírodních materiálů, jako je kámen, dřevo, 
mramor nebo cement, které vhodně doplňují 
černou ocel. Líbilo se mi hlavě použití 

mramoru, což je materiál, který má v Itálii 
historickou tradici. Díky této variabilitě jde 
o prvek, který propojuje kamna s vaším 
domovem – podstavec si zvolíte podle toho, 
co se nejlépe hodí k vašemu interiéru a k vám 
osobně.

V čem se návrhy kamen liší od navrhování 
nábytku?
Ať už pracuji na jakémkoli projektu, z pozice 
designérky je pro mě nejdůležitější najít 
řešení, které bude inovativní a účelné. Chci, 
aby produkt ocenili především lidé, kteří ho 
budou využívat a zažívat. Usiluji o to, aby 
došlo k hlubokému propojení mezi objektem 
a jeho uživateli.
Libí se mi, že kamna na pelety mohou být 
stylovými interiérovými prvky, které jsou 
navíc s námi v interakci. Jednak z tradičního 
úhlu pohledu – živý oheň v interiéru dokáže 
každého oslovit, vzít za srdce, je to velmi 
romantické. Ale peletová kamna jsou navíc 
chytré objekty navržené tak, aby s  námi 
komunikovaly skrze aplikace v našich 

mobilních telefonech. A tyto konverzace 
s objekty budou v blízké budoucnosti probíhat 
čím dál častěji, stane se z nich něco běžného.

Pro vás je to poprvé, kdy jste navrhovala 
kamna na pelety. Jak tu zkušenost 
hodnotíte?
Měla jsem velkou radost, že můžu navrhovat 
peletová kamna. Jako designérka dokážu 
ocenit, když je produkt funkční a také 
udržitelný, šetrný k životnímu prostředí. My 
designéři se musíme zabývat udržitelností 
všech objektů, které nás obklopují. Trend 
je takový, že se snažíme už při návrhu 
zvažovat způsoby, jak využíváme energii – 
ať už jde o výrobu nového objektu, jeho 
dopravu nebo spotřebu. Kamna na pelety 
jsou v tomto ohledu dokonalým zařízením. 
Vysoká účinnost kamen na pelety (přes 
90 %) zajišťuje čisté spalování, kamna jsou 
neutrální z hlediska emisí CO2. Pelety se 
vyrábějí a dovážejí pokud možno lokálně, 
a to je taky skvělé.

. . .  ne každej má čas po večerech čumět
do vohně jako já a na tomdletom 

Kamna Reflex

Patricia Urquiola

kousku se musítomu Němčourovi přece jenom nechat ten dyzajn. . .
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|||||||||||| sAhARA
Marocké dlaždice Zellige určují originální 
design peletových kamen od Paoly 
navone. Inspiraci našla v severní Africe 
a Andalusii. Součástí designu kamen 
je obložení okolní zdi glazovanými 
terakotovými dlaždicemi.

„Chtěli jsme, aby to celé působilo, jako byste 
ty dlaždice náhodně objevili během renovace 
starého domu. Představte si, že seškrábete 
omítku a najednou – překvapení. A je to tak 
krásné, že si řeknete: to si necháme. Plamen 
je pak taky svým způsobem překvapivým 
elementem, když se objevuje mezi těmi 
studenými dlaždičkami,” představuje svůj 
návrh Paola Navone.
Ve své práci se Paola zaměřuje na design 
všedních věcí, které využíváme každý den. 
Svou roli pak vidí v kombinaci zdánlivě 
triviálních objektů, které společně dávají 
vzniknout něčemu neobyčejnému. „Designér 
má vhodně spojovat v interiéru různé elementy, 
aby mezi nimi vznikal dialog,” uvádí Paola.
Kamna však navrhovala poprvé a okamžitě 
objevila širokou škálu možných inovativních 
řešení. „Každý projekt je nové dobrodružství 
a nová výzva. Oheň je v každém případě velmi 
zajímavý element, ale není úplně jasné, jak se 
s ním v současných domech vyrovnat. Pro nás 
bylo nesmírně přínosné začít na této otázce 
společně pracovat,” pochvaluje si Paola.

KOuZlO nEPRAVIDElnéHO
Dlaždicový obklad kamen Sahara se nabízí 
ve dvou barevných variantách – bílý nebo 
šedý. Terakotové dlaždice jsou potřeny 
sklovitou glazurou, která vytváří perleťový 
efekt a jemně se leskne. Obklad navrhla 
Paola záměrně tak, aby planoucí oheň 
rámoval nepravidelně. I každá dlaždička je 
jiná, protože se všechny vyrábějí ručně, mají 
tedy různé odstíny a míru lesku. „Marocké 
dlaždice jsou neobvyklý, delikátní a velmi 
dekorativní materiál, který zbožňuju a často 
ho využívám v interiérovém designu. Glazovaný 
povrch těchto dlaždiček hraje všemi barvami, je 

v tom určité poetické kouzlo ručně vyráběných 
předmětů,” vysvětluje svoji volbu Paola.

TIP – nAVRHněTE SI VlASTní DESIGn
Základem pro kamna Sahara je teplovzdušná 
krbová vložka Vivo 90 od MCZ (v peletové 
verzi nebo verzi pro spalování dřeva). U nás 
tuto vložku prodávají Krby Pinc a šikovní kuti-
lové a  omácí designéři by ji mohli zabudovat do 
zdi a vytvořit vlastní obklad, který nemusí přímo 
odpovídat designu od Paoly Navone. V českém 
prostředí se nabízí i využití starších, zachovalých 
kachlů z původních kamen, která tak mohou 
znovu ožít ve vašem moderním interiéru.

Paola Navone
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Bioklimatický park drienová, to je 27 hektarů půdy nedaleko Žiliny, kde od roku 2004 probíhá 
zajímavý experiment. původně zdevastovaná zemědělská krajina, kde se úroveň biodiverzity 
blížila nule, se stala experimentálním prostorem, kde se znovu nastoluje harmonie mezi 
člověkem a přírodou. ve školicím středisku, kam přijíždějí žáci z celého slovenska, se topí 
peletami, stejně jako v infocentru v Rajci. 

Bioklimatický park je areál, kde se zkouší 
různé metody pro obnovení zdevastované 
zemědělské krajiny, ale zároveň slouží 
široké veřejnosti, školám i organizacím jako 
živé vzdělávací centrum. Jeho správcem je 
Občanské sdružení Ekoenergie, které sdílí 
v Rajci. 
Není žádné překvapení, že zde využívají 

výhradně obnovitelné zdroje energie 
a usilují o energetickou soběstačnost. 
Peletová kamna vytápějí školicí středisko, 
kde někdy lektoři používají pelety i jako 
surovinu pro kreativní tvorbu v dílnách 
pro děti. Školicí centrum využívají školy ze 
Žilinského regionu i celého Slovenska pro 
environmentální výchovu. 

Park Drienová je taky ideální místo pro 
návštěvu s dětmi, pokud se chystáte 
na dovolenou na Slovensku – je tady 
i zemědělský dvůr s domácími zvířaty, na 
louce se pasou ovečky, koně a lamy. Vydat 
se můžete i do ovocného sadu, kde najdete 
150 ovocných stromů a pustevnu Antona 
Srholce. 

Harmonie mezi člověkem a přírodou. 
Školicí centrum v bio-parku drienová 
vytápějí pelety
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PERníKOVá CHAlOuPKA V RAJCI
Teprve nedávno zřídilo Občanské sdružení 
Ekoenergie taky infocentrum ve městě 
Rajec. Jde o krásnou dřevěnou Perníkovou 
chaloupku. Prodávají se tady perníky z místní 
chráněné dílny, ale taky bioprodukty z parku 
Drienová nebo jablečné mošty z moravského 
Hostětína. Od svého otevření nemá 
infocentrum nouzi o zvědavé návštěvníky!
Chaloupka je mobilní a je rovněž energeticky 
soběstačná, a tak slouží veřejnosti jako ukázka 
obnovitelných zdrojů energie. Fotovoltaické 

panely se používají pro osvětlení, nabíjejí 
počítač i pokladnu. V chladných dnech 
vytápějí chaloupku rovněž peletová kamna 
od BIOPEL, a. s. 

BIOMASA: 20 peletových let na Slovensku
Jeden z největších výrobců dřevěných pelet 
na Slovensku, společnost BIOMASA, oslavila 
nedávno dvacet let existence, kdy fungovala 
zároveň v neziskovém sektoru i byznyse. 
Po celou dobu se věnovala nejen výrobě 
pelet, ale především zvyšování povědomí 
o obnovitelných zdrojích energie, včetně 
dřevních pelet. V roce 2020 však firma 
BIOMASA ukončila svou aktivitu a mizí 
z mapy slovenských výrobců pelet. Peletárna 
v Kysucích (Biomasové logistické centrum) 
bude dál fungovat, ovšem pod hlavičkou 
společnosti BIOPEL, a.s. BIopel není na 
slovenském trhu nováčkem, nabízí pelety, 

brikety, kotle a kamna i vlastní servisní 
techniky, kteří řeší problémy zákazníků 
s vytápěním nebo sezónní údržbou.
Výrobní linka v Kysuckém Lískovci byla 
spuštěna v roce 2004 a zabezpečovala 
ekologické vytápění pro řadu slovenských 
škol, hotelů, zdravotnických i soukromých 
zařízení. Vyráběly se zde vždy pelety nejvyšší 
kvality a produkce směřovala hlavně ke 
slovenským zákazníkům. Na začátku byla 
bohulibá idea bezodpadového zpracování 
dřeva, výroby pelet a ekologického vytápění. 
Po dvaceti letech jde v mnoha částech 
Slovenska o realitu. 

sem letos viděla díky koronáči . . . tydle roztomilý slovenský chaloupky 

na dovolený poprvý po skoro 

třiceti letech, vod rozdělení 

sem tam vůbec neměla
čas páchnout...
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energeticky úsporné bydlení zažívá celosvětový boom. otázku, jak uspořit za topení, ale zároveň 
šetřit životní prostředí, si klade stále více stavebníků také u nás. na dnešní novostavby jsou 
totiž kladeny vysoké nároky, co se týče technologií, které umožní úsporu energie a ochranu 
životního prostředí. 
Společnost Schiedel se více než 70 let 
věnuje vývoji, testování a výrobě kvalitních 
komínových systémů, které svým uživatelům 
přináší především pocit bezpečí a komfortu. 
V posledních letech se firma věnuje také 
krbům integrovaným do komína, či přívodu 
čerstvého vzduchu formou řízeného větrání 
s rekuperací.

PERFEKTně uTěSněný KOMínOVý 
SySTéM 
I v nízkoenergetických a pasivních stavbách 
se můžete těšit ze živého ohně v krbu nebo 
krbových kamnech. Je však nutné zvolit 
správný typ komínového systému. Schiedel 
vyvinul nadstandardně utěsněný komínový 
systém Absolut, který se ideálně hodí do 
energeticky úsporných rodinných domů a do 
staveb s řízeným větráním. 
Systémový dvousložkový komín Schiedel 
Absolut lze napojit na spotřebiče 
s vysokou i nízkou teplotou spalin včetně 

kondenzačních kotlů. Lze jej využít 
současně pro přívod spalovacího vzduchu 
jak k uzavřeným plynovým spotřebičům 
(typ C – TURBO), tak i ke kotlům na tuhá 
paliva, které nejsou závislé na vzduchu 
v místnosti. Skládá se ze sendvičové 
komínové tvárnice a tenkostěnné 
keramické profilované vložky délky 133 cm. 
Schiedel Absolut je jako jediný komín v ČR 
certifikován pro pasivní domy a čerstvě 
se pyšní označením „První komínový 
systém pro zdravé bydlení“, které obdržel 
od německého Sentinel Haus Institutu, 
který se dlouhodobě zabývá udržitelným 
bydlením.
V nabídce od Schiedelu jsou i další typy 
keramických komínů s izostatickou vložkou 
nebo oblíbené nerezové komíny v lesklém 
nebo barevném provedení. Ty slouží hlavně 
jako dodatečné komíny, neboť je lze poměrně 
lehce a bezproblémově namontovat i do 
již postavených domů. Zákazník si tak 
může splnit svůj sen o plápolajícím ohni 
v obývacím pokoji.

KRB InTEGROVAný DO KOMínA
Kdo touží po teple domácího krbu, může 
zvolit také Schiedel KINGFIRE® Parat. 
Unikátní montážní technologie slouží jako 
krb a spalinová cesta v jednom. Jednou 
z největších předností této soustavy je její 
snadná montáž. Jedná se o stavebnicový 

komín, který se místo obvyklého montování 
po jedné tvárnici instaluje mnohem rychleji. 
Velké dílce vyráběné na míru stavby se 
jednoduše sestavují na sebe pomocí jeřábu. 
Tyto dílce jsou vyráběny na výšku jednoho 
podlaží, ale lze získat až šestimetrové 
komponenty. Technologie Schiedel Parat 
eliminuje vznik montážních chyb a také 
snižuje celkové pořizovací náklady. 
Krbová vložka KINGFIRE® může být 
provozována jako nezávislá na přístupu 
okolního vzduchu, a je tedy výhodným 
řešením také pro domy se zabudovanými 
větracími systémy. Vykazuje vyspělou 
technologii spalování, takže kromě 
efektivního a ekonomického provozu nabízí 
také krásné chvíle při pohledu do plamenů. 
Patentovaná technologie osazení krbové 
vložky umožňuje kdykoli její snadnou 
výměnu bez velkých nákladů, ať už se bude 
jednat o vložku s tepelným výměníkem, 
přechod na peletové topení či jinou změnu. 

Nejen komín. 
Hřeje, větrá, dýchá.
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Optimální rozměry 550 x 550 x 2940 mm 
poskytují architektům i projektantům volnou 
ruku při řešení vnitřních dispozic stavby. 

TICHé, ŘíZEné VěTRání 
S REKuPERACí
Než se začne stavět, je nutné přemýšlet také 
o sofistikovaném větrání. Jedině tak zajistíte 
bezproblémové umístění rekuperace v rámci 
interiéru, a navíc schováte veškeré rozvody 
během hrubé stavby. Jedním z parametrů, na 
který byste při výběru konkrétního výrobku 
měli dbát, je hlučnost, protože mnohé větrací 
systémy můžou při provozu dost rušit. Nejtišší 
jednotkou na trhu je ventilační systém Schiedel 
KombiAir, který dosahuje při provozu hlukové 

hladiny pouhých 34 dB. To je sotva slyšitelná 
hranice, která neruší ani citlivé jedince. Díky 
tomu nepotřebuje jednotka KombiAir ani 
technickou místnost, kam je nutné hlučnější 
systémy schovat, aby nerušily. 
KombiAir patří k naprosté špičce z hlediska 
vysoké účinnosti rekuperační jednotky, která 
dosahuje 90 %. Přicházející vzduch o teplotě 
-5 °C se ve výměníku tepla ohřeje vycházejícím 
vzduchem o teplotě 22 °C na příjemných 20 °C. 
Systém KombiAir je vybaven i funkcí zónování, 
takže můžete účinně regulovat přívod vzduchu 
podle toho, v jaké místnosti v danou denní 
dobu pobýváte. Další výhodou je unikátní 
svislé řešení, které má minimální nároky na 
prostor a obejde se bez samostatné technické 

místnosti. Jednotka se vkládá do modulu 
o půdorysných rozměrech 360 x 620 mm, 
který je součástí hrubé stavby objektu.

. . .  kéž bych se dočkala novýho komínu,
na tom našem už léta vopadává vomítka,starej už se na střechu s tim jeho panděrem bojí vylízt. . .
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Moderní dvojdomek si postavili dva kamarádi 
s  rodinami na samém okraji Rychnova 
u  Jablonce nad Nisou, kousek od lesa. Mají 
odsud hezký výhled. Zatím ale nemají moc 
času se rozhlížet, protože práce na domě ještě 
zdaleka neskončila. Martin s Petrou, majitelé 
jedné poloviny domu, při řešení vytápění 
neváhali s výběrem. „Peletová kamna byla jasná 
volba“, říká Martin, „práce na domě je tolik, že 
ještě chodit do lesa pro dřevo bych nezvládal. 
Navíc jsem se za život naštípal dřeva dost. Pelety 
jsou opravdový komfort,“ dodává. 
Proč právě peletová kamna od HAAS+SOHN? 
„Nejvíc mě baví ten start, jsem povoláním 
technik a tohle je prostě krásně fungující stroj. 
Na mobilu nastavím teplotu a už je slyšet, jak 
se do hořáku sypou peletky. Stačí pár vteřin a je 
vidět plamen,“ vypráví Martin. Martin a  Petra 
vsadili na klid a útulnost. Zvolili moderní 
a elegantní interiér se světlým kuchyňským 
koutem a obývací částí, které v rohu vévodí 
peletová kamna HSP 6 Premium 32. Velikost 
zásobníku pojme 32 kg pelet, a tak stačí 
dosypat pelety zhruba jednou za 3–5 dní. Díky 
mobilní aplikaci a funkci WLAN může Martin 
kamna ovládat bez toho, aby vstával z gauče. 
„Velká výhoda tohoto ovládání je také v tom, že 
si kamna zapálíme přes mobil už cestou z práce. 
Když přijedeme domů, je tu příjemně teplo,“ 
libují si Martin s Petrou, kteří by už peletová 
kamna neměnili.

Prostě 
krásně 
fungující 
stroj



. . . tady maj teda čisťoučko, jen natom stolku si mohlipřed focením

trochu uklidit...

ještě

Foto: HAAS+SOHN



Řešení  
pro alergiky 
existuje
Při rekonstrukci rodinného domku na předměstí 
Turnova bylo jasné, že nepřipadá v úvahu klasické topení 
v krbových kamnech na dřevo kvůli alergii majitele 
domu pana Ondřeje. Původně majitelé zvažovali 
podlahové vytápění, ale po zjištění všech informací se 
rozhodli pro peletová kamna. Pak už nebylo pochyb, 
že pokud peletová kamna, tak jedině od spolehlivého 
výrobce HAAS+SOHN.
„Vybrali jsme si model HSP 1.17, který má moderní 
minimalistický vzhled. Rozhodlo velké sklo dvířek, díky 
kterému plamen působí dojmem, jako by v ohništi skutečně 
hořela dřevěná polínka,“ vypráví Ondřej. „Podle kamen nám 
pak brněnští architekti sladili celý obývací prostor,“ dodává 
spokojený majitel.
Paní domu určitě ocení, že kamna nevyžadují takovou 
péči jako klasická krbová. Nikde nejsou saze a nečistoty. 
Peletová kamna HAAS+SOHN nemají horkovzdušný 
ventilátor, díky tomu jsou až neuvěřitelně tichá. Navíc 
v místnosti nevíří prach, a to se v rodině se dvěma 
malými dětmi opravdu cení. „Vážně se vedle nich dá 
usnout,“ směje se paní Jana.
Ondřej má rád moderní techniku, a proto ocenil 
mobilní aplikaci HAAS+SOHN. „Kamna sama vědí, jaké 
množství pelet použít k vytopení na zadanou teplotu, 
sama si dávkují ze zásobníku podle potřeby. Jednou za 
čas dosypu pelety, případně upravím teplotu a je to.” 
Komfort, který stojí za počáteční investici.
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v místnosti nevíří prach, a to se v rodině se dvěma 
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množství pelet použít k vytopení na zadanou teplotu, 
sama si dávkují ze zásobníku podle potřeby. Jednou za 
čas dosypu pelety, případně upravím teplotu a je to.” 
Komfort, který stojí za počáteční investici.
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za kotlem je 

. . . tady určitě bydlí praktická 

nejchytřejší řešení

ženská, šedá vomítka

Foto: HAAS+SOHN

proti špíně . . .



interiérový kotel funguje jako kamna, která dokážou vytopit celý rodinný dům. užijete si pohled 
do živého ohně v obýváku, zároveň ušetříte náklady na samostatnou kotelnu. dřevo můžete 
přikládat zezadu z chodby nebo technické místnosti, takže se popel nedostane do pokojů.  
Když plánujete novostavbu nebo rozsáhlejší 
rekonstrukci rodinného domu, musíte se 
rozhodnout, jak a čím budete vytápět. Jednou 
z možností je interiérový kotel, který může 
být umístěný v obýváku, vstupní hale nebo 
v kuchyni. To vám ušetří spoustu investičních 
a provozních nákladů, vůbec nepotřebujete 
totiž kotelnu. Otevřený oheň zároveň slouží 
jako pomyslný balzám na duši. Řada lidí, 
kterým doslouží kotel na kusové dřevo, 
se rozhodne pro interiérový kotel místo 
klasického zplynovacího kotle. Spotřeba 
dřeva klesne, přitom tepelná pohoda je 
zachována. Interiérový kotel VERNER navíc 
má možnost zadního přikládání. Díky tomu 
s ním budou spokojení i ti, kteří mají vysoké 
nároky na čistotu.

InTERIéROVý KOTEl VERnER 
V DŘEVOSTAVBě
Interiérový kotel VERNER 13/10 vytápí 
například dřevostavbu o dispozici 5+1, 
s  tepelnými ztrátami 11 kW (celková 
užitková plocha 187,8 m2). Kotel je samotížně 
propojený s akumulační nádrží o objemu 
500 l. Díky samotížnému zapojení kotel 
nevyžaduje montáž dochlazovací smyčky 
ani náhradního zdroje pro čerpadlo.

Ideální vytápění pro 
novostavby? 
Interiérový kotel

zepředu vypadá jako pěknej krb a při přikládání
se voběhne z druhý strany...

.. . jasně, proč by kotel nemoh bejt vevnitř,  
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V akumulační nádrži jsou namontované 
dvě elektrické topné spirály. Slouží jako 
elektrokotel, který se používá v případě 
dlouhodobé nepřítomnosti majitele 
k temperování dřevostavby a v létě k ohřevu 
teplé užitkové vody.
Celý topný systém je rozdělen na dva topné 
okruhy (přízemí a podkroví). Každý topný 
okruh má svůj bytový termostat s týdenním 
programem. Vnitřní prostory jsou vytápěny 
pomocí topných sloupů sestavených ze 
systému VERNER SPIRO. Topné sloupy je 
možno regulovat pomocí termostatických 
hlavic. Navíc nenarušují na rozdíl od radiátorů 
vzhled roubeného interiéru.

Na zkušenosti s interiérovým kotlem 
jsme se zeptali i majitelů dřevostavby:

Jaké jste měli představy o vytápění?
Chtěli jsme levné a příjemné vytápění, 
včetně ohřevu teplé užitkové vody. Pre-
ferovali jsme dřevo, protože je to eko-
logické palivo, které čerpá z místních 
zdrojů. Dál pro nás bylo podstatné vyře-
šit vytápění tak, aby nebyl narušen rou-
bený interiér. Hned na začátku jsme od-
mítli podlahové vytápění kvůli prašnosti.

Jak jste spokojeni s interiérovým kotlem?
Jsme nadmíru spokojeni. Vytápění spl-
nilo naše požadavky, a navíc hořící oheň 
dokresluje příjemnou atmosféru rou-
benky. Kotel můžeme vřele doporučit. 
Díky topným sloupům se nám podařilo 
vyřešit vytápění jednotlivých místností 
tak nenápadně, že návštěvy marně hle-
dají radiátory.

V čem jsou hlavní výhody topných 
sloupů?
Jejich velkou předností je tvarová variabi-
lita a možnost umístění téměř kamkoliv 
do místnosti. Jejich vzhled se dá doladit 
podle požadavků uživatele, a navíc se dají 
v budoucnu jednoduše rekonstruovat, to 
se stárnoucími radiátory nelze. 
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před patnácti lety padlo v zemědělské firmě vin AGRo na okraji prahy rozhodnutí, že opustí 
historický barokní areál na náměstí a přestěhují se do kravína uprostřed polí, který byl v tu 
chvíli na spadnutí. zdálo se to jako bláznivý nápad. 
Na náměstí v historickém dvouhektarovém 
areálu už firma VIN AGRO dál zůstat 
nemohla. Soužití s  místními bylo příliš 
náročné. Podnikání na polích se neslučovalo 
s rostoucími nároky na klid okolo nové 
výstavby. Odpor sousedů k rekonstrukcím 
areálu a zvětšování zemědělské techniky 
pak přinesl nutné rozhodnutí: začít z gruntu 
rekonstruovat dožitý areál.
Začalo se demolicemi a výstavbou dílen, 
skladů, kotelny, zázemí pro zaměstnance 
včetně bytů v jednom rohu pozemku. Dnes 
je firma asi v polovině obnovy. Postupně 
přibyla nová mostní váha s kanceláří, 
čerpací stanice, kompostárna, sběrný dvůr ve 
spolupráci s Pražskými službami. Připravuje 
se výstavba dvou moderních skladovacích 
hal pro obilí.

VlASTní šTěPKA Z VěTVí, PElETy OD 
WAlDERy
VIN AGRO pravidelně udržuje aleje a kácí 
nálety okolo polí, takže ročně přirozeně získá 
několik desítek kubíků dřeva ve formě větví. 
Majitelé navíc doma topí peletami, tak pro 
vytápění areálu zvolili osvědčenou kombinaci 
rakouského kotle Fröling na dřevěnou štěpku 

a pelety. Nashromážděné větve se jednou 
ročně před sezónou naštěpkují větším 
strojem od Lesů a v průběhu zimy chybějící 
palivo doplní cisterna s peletami od Waldery.
Kotel Fröling T4 o výkonu 100 kW má externí 
venkovní zásobník na štěpku, uzavřený ze 
tří stran, do kterého lze nafoukat i pelety. 

Doprava štěpky či pelet Waldera ze skladu 
je zajišťována třímetrovým pružinovým 
podavačem a šnekovým dopravníkem 
včetně protipožární rotační klapky. Teplo 
je rozváděno po areálu předizolovaným 
potrubím. Celý systém je plně automatický, 
obsluha vynáší popel jednou za měsíc.  

Z rozpadlého kravína nový 
zemědělský areál. 
Vytápí se štěpkou a peletami, 
obilí do kotle nepatří
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OBIlíM TOPí TEn, KDO nEuMí 
POČíTAT
V zemědělském oboru se často diskutuje 
použití obilí jako levného paliva. Dle 
majitelů VIN AGRO je to však velká mýlka. 
Průměrná realizační cena obilí se pohybuje 
okolo 3500 Kč/t. Obilí má výhřevnost 14 GJ/t 
a ENplus A1 dřevní pelety 17,5 GJ/t při ceně 
okolo 4500 Kč/t při dodávce celé cisterny. 
Při identické ceně za GJ tepla se rozhodně 
nevyplatí potýkat se s 10x větším množstvím 
popela a náročnější údržbou kotle, který 
poškozuje obsah chloru v obilninách. I kdyby 
neměli zemědělci svoji štěpku, topili by 
celoročně dřevěnými peletami do Waldery. 
Navíc topení potravinou má svoje 
nepopiratelné etické rozměry, majitelé firmy 
se snaží o celkově šetrný přístup k pěstování. 
Letos sejí 60 hektarů nektarodárných biopásů 
pro včely a další opylovače, kompost vrací na 

pole jako organickou hmotu, snaží se používat 
co nejméně průmyslových hnojiv a chemické 
ochrany. Začali sít meziplodiny, které dodávají 
do půd organickou hmotu a během období, 
kdy na polích není hlavní plodina, zadržují 
vodu a brání erozi. Část porostů plečkují 
a snaží se hubit plevele pouze mechanicky.
Bohužel ekologické zemědělství není v Praze 
nijak systematicky podporováno, díky 
bohatosti regionu zde nefungují podpory 
od Evropské unie, ač to není vůbec logické. 
Zemědělství je v aglomeraci mnohem 
složitější než na venkově.

nOVá šKOlKA VE VInOŘI  
TAKy TOPí BIOMASOu
Jako příspěvek ke komunitnímu životu ve 
Vinoři zde na farmě letos navíc otevírají 
dětské centrum, „školku“, kde si rodiče sami 
organizují hlídání a výchovu dětí.

Vznikla úpravou staršího rodinného domu, 
který už není pro firmu potřeba, ale kvůli 
vzdálenosti od centrální kotelny se zde topí 
dřevní biomasou v samostatném kotli. Děti, 
které sem budou docházet, mají unikátní 
možnost vidět, co znamená udržitelně 
zemědělsky podnikat, přirozeně a dobrovolně 
bez ekologických demonstrací. 

pro zemědělce je to 

. . . na štěpku v TEPLÍČKU

v kombinaci s peletama 

trochu zapomínáme, ale 

řešení. . .
naprosto ideální 
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Peletové
novinky

ROjEK KTP 
ZVLáDNE VŠE: 
BRiKety, dřevo 
i UhLí 
Rojek KTP je zplynovací kotel 
pro staromilce, přitom splňuje Ekodesign. 
Spálíte v něm dřevo, brikety i uhlí. Paliva je 
doporučeno kombinovat! Kotel nemá elektroniku ani ventilátor, 
takže nepotřebuje elektrickou energii. Dobře vám poslouží i tam, 
kde jste odříznuti od sítí.

co je nového v českých peletárnách? 
jaké nové kotle a kamna jsou 

v nabídce? A co dalšího se děje na 
trhu s peletovým vytápěním?

RojeK Ktp peLLet 
spáLí i Méně KvALitní 

peLety
Hořák ROJEK P promění klasický 

model Rojek KTP v moderní, 
automatický kotel na pelety. Ten 

má speciální regulaci TECH ST 
976 zPID, která řídí zapalování, 

dohoření i akumulaci a hlídá 
požadovaný výkon. Pohyblivý 

nerezový rošt umožňuje čištění 
topeniště od nápeků.

NEJMENŠÍ KOTEL ATMOS D10PX 
SE VEJDE VŠUDE
Tento kompaktní kotel 
zachrání každého, kdo má 
opravdu malou kotelnu. 
Do zařízení je zabudovaný 
zásobník na 65 litrů pelet, 
dopravník i hořák ATMOS 
A25. Hořák najdeme ve 
dvířkách spodní spalovací 
komory. V zadní části kotle je 
schovaný trubkový výměník.

zpLynovAcí KoteL AtMos 
c15s s hoŘáKeM nA peLety

Novinkou z dílny ATMOS je 
zplynovací kotel s úpravou pro hořák 

na pelety. Má malý výkon 3–12 kW, 
takže se hodí do objektů s nízkou 
tepelnou ztrátou. A vejde se i do 

velmi malých kotelen, když k němu 
přidáte kompaktní zásobník na pelety 

typu AZPU.

BIOPEL KOMBI spáLí 
dŘevo A dŘevní peLety
Sestava kotlů Biopel KOMBI 
umožňuje kombinovat topení 
dřevem i plně automatické vytápění 
dřevěnými peletami. Zplynovací 
kotel naložíte dřevem a po jeho 
vyhasnutí se automaticky spustí 
kotel na pelety, takže je zajištěn 
100% tepelný komfort  
v domě.

Roztočte 
pelety s RotARy 
pell od BlAze 
HARMoNy 
Nová řada 
automatických kotlů 
na pelety od BLAZE 
HARMONY používá 
technologii hořáků 
s rotační spalovací 
komorou. Je to naprosto 
bezúdržbové řešení. 

Spalovací a provzdušňovací komora se společně 
otáčejí, a tak se automaticky čistí. 

BIOMAC EKOLOGICKY 
A POHOdLně VYTáPÍ 
VAŠE dOMOVY Už 20 LET
Rodinná společnost BIOMAC s.r.o. 
z Uničova na Olomoucku patří 
k největším českým výrobcům 
ekopaliv, tedy dřevěných pelet 
a briket. Letošní rok je pro firmu 
významným mezníkem, slaví 
20 let své působnosti na trhu.
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UNIKÁTNÍ 
BLAZE PRAKTIK 
SE OBEJDE BEZ 
AKUMULAČNÍ 
NÁDRžE
Jediný zplynovací kotel 
na trhu s certifikovanou 
regulovatelností  
30–100 %, to je kotel 
PRAKTIK od BLAZE 
HARMONY. Obejde se 
bez nutnosti instalace 
akumulační nádrže. Spálí 
kusové dřevo, brikety, 
štěpku nebo piliny.

AB top 
RAdí: SILO 
NA PELETy 
POSTAVÍTE 
SAMI
K oblíbenému 
kotli DOMUSA 
BioClass HM 25 
si můžete sami 
postavit silo z OSB 
desek, kam vám 

cisterna nafouká pelety. Ctirad Bryol 
z AB TOP doporučuje využít látkový vak, 
který usnadní postupné vyprazdňování 
paliva ze zásobní místnosti. Do kotle se 
palivo automaticky dopravuje šnekovým 
podavačem.

KoMpletNí ModeRNizAce 
výRoBy v PREMIUM PELLETS
Peletárna PReMiUM PeLLetS s.r.o., kde 
se vyrábějí certifikované eNplus pelety, 
prošla kompletní obměnou výrobních 
strojů. v Golčově Jeníkově se teď chlubí 
nejmodernějšími technologiemi, které 
navíc patří k nejekologičtějším. emise 
významně snížila nová pásová sušička 
SteLA a nový kotel.

PFEIFER chce Být největŠí 
výRoBce peLet ve stŘední evRopě

V Chanovicích se v roce 2020 navýšila roční 
produkce certifikovaných ENplus® pelet na 

120 000 tun. V peletárně přibyly tři lisy na pelety 
a tři sila s kapacitou 4 000 tun. Do roku 2024 

se má skupina Pfeifer stát největším výrobcem 
pelet ve střední Evropě. Celkový roční objem 
produkce pelet se má zvýšit na 560 000 tun.

CeRtifiKACe SLAví úSPěCh.  
VE SVěTě jE PřES 1000 ENplus® FIREM

Všude na světě platí, že kvalitní pelety poznáte podle kulatého razítka 
ENplus®. Certifikační systém se podařilo od r. 2011 rozšířit do 46 zemí 
na všech kontinentech. V červnu 2020 přesáhl počet certifikovaných 

společností magickou hranici 1 000. Česká republika patří celosvětově 
k rekordmanům, co se týče kvality pelet. 96 % u nás vyrobených pelet 

má certifikaci ENplus A1, v Evropě je to 77 %. 

ČesKý výRoBce KotLů AtMos osLAviL VýROČÍ 85 LET
Česká rodinná firma ATMOS patří k největším evropským výrobcům kotlů na pevná 
paliva, včetně dřeva a dřevních pelet. Do současnosti mají její vývojáři na svém kontě 

90 typů teplovodních kotlů, na které vlastní 15 patentů. Více než 80 % svých kotlů vyveze 
ATMOS každoročně do zahraničí. Sídlí v Bělé pod Bezdězem.
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dnes jsou u nás již dvě zkušebny, kde je možné „certifikovat“ kotle a lokální topidla na pevná 
paliva. vedle Brna je zkušebna také na vŠB-tu ostrava. její vedoucí ing. jiří horák, ph.d. 
v rozhovoru představuje široké spektrum aktivit svého týmu a navíc přibližuje, jak zkušebna 
umí pomoci výrobcům kotlů a dalších topidel na pevná paliva.

Je pravda, že jste původně přišel do 
Ostravy, abyste se vyučil horníkem?
Dalo by se říci, že jsem typický produkt 
socialismu. Mne ještě učili: „Já su horník, 
kdo je víc?“ Takže jsem se s uhlím nejdřív 
seznámil tak, že jsem jej kopal, a tím si také 
trochu uvědomil, kolik to stojí práce, úsilí 
a s čím vším to souvisí. Pak jsem na strojní 
fakultě studoval svařování na strojírenské 
technologii. Diplomovou práci jsem měl na 
svařování autokol na Felicii. Během studia 
jsem absolvoval různé brigády na koksovně 
a jako bílý zedník jsem prolezl první velký 
uhelný kotel.

Jak jste se dostal k energetice?
Po absolvování vysoké školy jsem dělal 
doktorandské studium na oboru Ochrana 
ovzduší v průmyslu. Tím jsem se dostal k panu 
profesoru Noskievičovi a samotné energetice. 
Jako doktorand jsem objezdil mnoho tepláren 
a elektráren, učil se, jaké jsou základní 
parametry kotlů a jak a čím se stanovují. 

S  panem profesorem Danihelkou jsme, 
oblečeni do montérek, v rámci velké dioxinové 
kampaně popsali mnoho kouřovodů, které 
nám sloužily jako „tabule“. Ten mne naučil 
základní a nejtěžší otázku: „Proč?“. 

Tehdy jste přišel k přezdívce SMOKEMAN?
Před vstupem do Evropské unie jsem působil 
dva a půl roku na severu Itálie v Ispře na 
Joint Research Center, kde jsem měl na 
starosti experimentální kampaň zaměřenou 
na tvorbu perzistentních organických 
látek z vytápění domácností. Tam mi říkali 
dottore Giorgio Bruciatorre a když jsem se 
vrátil do Ostravy, tak se zrodil SMOKEMAN. 
To je vlastně taková má druhá identita. 
SMOKEMAN je chlap, který nemá rád kouř 
a učí lidi, jak správně topit. 

Jaké hlavní zásady lidi učíte?
Tisíce spalovacích zkoušek, které jsme 
provedli na naší zkušebně, jsme shrnuli do 
SMOKEMANova desatera správného topiče. 

Zjednodušeně můžeme říci, že jsou jen čtyři 
základní parametry, které ovlivní, co vychází 
z našeho komína: do čeho palivo dáváme 
(typ kotle), co tam dáváme (kvalita paliva), 
kdo to tam dává (kvalita obsluhy) a jak se 
o zařízení stará (kvalita údržby).

Kdy vzniklo Výzkumné energetické cent-
rum, kde působíte?
Výzkumné energetické centrum vzniklo na 
počátku roku 1999. Pracoviště navázalo na 
dlouholeté zkušenosti pracovníků z katedry 
energetiky VŠB-TU Ostrava. Mezi hlavní 
„otce“ VEC můžeme řadit zejména pana 
profesora Pavla Noskieviče a docenta Tadeáše 
Ochodka. Po třech letech existence získalo 
Výzkumné energetické centrum (VEC) statut 
vysokoškolského ústavu, kterým je dosud.

Na jaké činnosti se VEC zaměřuje?
Naše činnosti jsou různorodé, ale základním 
cílem jsou reálné a smysluplné aplikace. 
V  oblasti spolupráce s průmyslovými 

ostravská zkušebna 
umí významně 
pomoci při vývoji 
nových nebo úpravě 
starších kotlů, říká 
Jiří Horák z VŠB-TU
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partnery nabízíme široké spektrum činností 
– inženýrská a projekční činnost energetických 
celků, monitorování a optimalizace 
energetické náročnosti podniků a monitoring 
obnovitelných zdrojů. Máme dlouholeté 
zkušenosti s měřením emisí znečišťujících 
látek, jsme členem Asociace autorizovaných 
laboratoří pro měření emisí (ALME). Další 
oblastí je bezpečnost v energetice a průmyslu, 
kde posuzujeme rizika související s chemickými 
látkami, výbuchové parametry látek atd. 

Co všechno se děje ve zkušebně spalovacích 
zařízení? 
Zkušebna se podílí na výzkumu, vývoji 
a testování spalovacích zařízení zejména na 
pevná paliva – biomasu, hnědé a černé uhlí. 
Ale nabízíme služby i pro zařízení spalující 
plynná a kapalná paliva. Vybavení zkušebny 
je dlouhodobě na špičkové úrovni, protože 
jen tak je možno poskytovat kvalitní služby 
v oblasti zdokonalování procesu transformace 
energií, zvyšování energetické účinnosti 
spalovacích zařízení a také omezování 
negativních dopadů spalování paliv na 
životní prostředí. Zkušebna je koncipována 
univerzálně a umožňuje zkoušet teplovodní 
zařízení do výkonu cca 500 kW. Další oblastí 
je zkoušení lokálních topidel, mezi které 
patří např. varné spotřebiče pro domácnost, 
krbová kamna a krbové vložky. Zkušebna 
má k dispozici akreditovanou laboratoř paliv, 
která umožňuje analýzu pevných paliv, ale 
také jejich výrobu (pelety a brikety) z různých 
alternativních zdrojů. Součástí zkušebny je 
také kalorimetrická komora, která slouží pro 
stanovení tepelného výkonu do místnosti. 

Podílíte se taky na vývoji nových produktů?
Pracovníci zkušebny jsou na vysoké 
odborné úrovni, a mohou tak producentům 
spalovacích zařízení významně pomoci 

při vývoji nových nebo úpravě starších 
produktů. Toto je striktně odděleno od 
procesu „certifikace“. Zařízení, na jejichž 
vývoji se podílíme, nemůžeme „certifikovat“. 
Dokladem úrovně zkušebny je akreditace 
Českého institutu pro akreditaci, na jehož 
základě je VEC akreditovanou zkušební 
laboratoří č. 1166.3 splňující požadavky 
normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Spolupracujete se zahraničím?
Účastníme se například jednání pracovních 
skupin technických komisí CEN, které mají na 
starosti tvorbu norem, které spadají pod naši 
oblast působnosti. Je tak zajištěno, že máme 
k dispozici aktuální informace o připravova-
ných novinkách v oblasti státního zkušebnic-
tví. Dále spolupracujeme také se zahraničními 
výzkumnými centry, naši pracovníci se na 
partnerských pracovištích účastní pracovních 
stáží, což dále vede k jejich profesnímu růstu. 

Řešíte se zahraničními kolegy i společné 
projekty?
Ano, jejich výstupy mohou být následně 
podkladem např. pro tvorbu nových 
zkušebních metod a postupů. Namátkou 
lze zmínit projekt EN-PME TEST, který si 
kladl za cíl vyvinutí jednotné metodiky 
stanovení koncentrace prachu z malých 
spalovacích zařízení (kotle na pevná paliva, 
krbová kamna, krbové vložky a sporáky). 
V současné době probíhá testování této 
metodiky v notifikovaných zkušebnách.

Věnujete se i vzdělávání?
Jako pracoviště VŠB-TU Ostrava se podílíme 
na výuce domácích i zahraničních studentů. 
Také publikujeme naše výstupy v odborných 
časopisech. Veřejnosti asi nejpřístupnější zdroj 
je server TZB-info, kde zveřejňujeme články 
zabývající se legislativou, ty se týkají např. 

emisních limitů pro malá spalovací zařízení, 
ale taky články s praktickými zkušenostmi 
s provozem těchto zařízení. Nelze nezmínit 
popularizační akce „Smokeman zasahuje“, na 
kterých se snažíme široké veřejnosti přiblížit 
problematiku vytápění domácností. Lidem 
vysvětlujeme např. co všechno ovlivňuje 
množství škodlivin, které vypouštějí do ovzduší 
a  jak mohou sami svým přístupem alespoň 
trochu zlepšit ovzduší v místě jejich bydliště.

Nabídka služeb VŠB-TU Ostrava
-  VŠB-TU Ostrava je autorizovanou osobou č. 260 k činnostem při posuzování shody výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v aktuálním znění, pro 

vybrané stavební výrobky skupiny 10/5 Zařízení pro přípravu teplé vody a ústřední vytápění, s výjimkou zařízení spalujících plynná paliva a tepelná 
čerpadla (jen teplovodní kotle a na pevná a kapalná paliva, testování dle EN 303-5). 

-  Zároveň je VŠB-TU Ostrava notifikovanou osobou (Notified body 2078) pro činnosti oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 305/11, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh na zařízení pro vytápění vnitřních prostor 
(harmonizované normy ČSN EN 12815:2002, ČSN EN 13229:2002, ČSN EN 13240:2002). Výkonným pracovištěm je právě Výzkumné energetické centrum. 

-  Ve spolupráci s naším partnerem TÜV SÜD Czech s.r.o. jsme schopni kotle posoudit i z pohledu nařízení vlády č. 176/2008 Sb., nařízení vlády č. 118/2016 Sb., 
nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a nařízení vlády č. NV 219/2016 Sb. 

- Posuzujeme splnění požadavků Nařízení komise (EU) 2015/1189 a Nařízení komise (EU) 2015/1185. 

JIŘÍ HORÁK ALIAS „SMOKEMAN“

Ing. Jiří Horák, Ph.D. alias „Smokeman“ 
pracuje jako vedoucí zkušebny tepelně-
technických zařízení Výzkumného 
energetického centra na VŠB-TU 
Ostrava. Navíc už víc jak deset let 
jezdí s pojízdnou kotelnou po vesnicích 
a  městech a seznamuje obyvatele 
s  různými typy spalovacích zařízení. 
Ukazuje a měří například rozdíl mezi 
kouřem ze spalování odpadků a tím 
ze suchého dřeva. Vzdělávací vědeckou 
show pořádá i pro žáky a studenty. 

„top tak, jak chceš, aby 
topil tvůj soused a kouři 
i virům zmar!“
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jaromír Klaban je ředitelem kolínské firmy teco a.s. Má skoro 40 let zkušeností s vývojem 
řídicích systémů v průmyslu i domácnostech. v 80. letech nastoupil do tesly Kolín, kde se už 
tehdy vyráběly první programovatelné automaty. právě z tesly potom vývojový tým přešel 
v 90. letech do firmy teco a.s.
Co je inteligentní budova?
Na to jsou různé pohledy. Spousta lidí to 
vnímá zjednodušeně tak, že inteligentní 
domácnost můžu ovládat přes mobilní 
telefon. Ale ono nejde jen o ovládání na 
dálku. Inteligentním dělá jakýkoli dům až 
řídicí mechanismus, určitý automatismus, 
který propojuje jednotlivé technologie 
v domácnosti. To umožňuje, aby se 
koordinovaly mezi sebou, aniž by do toho 
člověk zasahoval. Vazby, které předem 
naprogramujete, potom nedovolí žádnou 
nelogičnost. Typicky třeba žaluzie se zatahují 
podle toho, jestli svítí sluníčko, a  tak se 
nemusí v létě tolik zapínat klimatizace, 
protože se dům nepřehřívá. To není něco, 
co ovládáte vy přes mobil, to je o vzájemných 
vazbách mezi technologiemi a čidlech, která 
měří teplotu, vlhkost atd. 

Takže jeden peletový kotel, který ovládám 
na dálku, ještě inteligentní domácnost 
nedělá? 
Představte si, že máte automatický peletový 
kotel, který ovládáte přes mobil nebo 
doma přes termostat. K tomu si přikoupíte 
klimatizaci, která má taky svoji mobilní 
aplikaci, stejně tak rekuperace, tedy větrání, 
nakonec třeba ještě fotovoltaické panely. 
Když tyto technologie nejsou vzájemně 
propojené, tak chodíte z jedné aplikace do 
druhé a čím víc jich máte, tím víc času strávíte 
ve snaze je vzájemně zkoordinovat. To je od 
určitého stupně už hrozně vyčerpávající, až 
nemožné. Inteligentní domácnost to není, je 
to prostě řada technologií, které mají dálkové 
ovládání přes aplikaci, ale nejsou vzájemně 
propojené. Někdy si taky lidi nastaví časový 
program třeba větrání, ale pak se diví, že je 
jim zima, protože to nemají napojené na 
žádná čidla ani ostatní technologie. 

I inteligentní budově ovšem musíme aspoň 
na začátku říct, co chceme.
To ano, pracuje se obvykle s režimy nebo 
scénáři. V každém režimu se bude dům 
chovat jinak, protože ve všední den jsou 
všichni celý den v práci, takže se nemusí 
třeba tolik topit, naopak o víkendu jsme 
celý den doma, o dovolené jsme dlouhodobě 
pryč atd. Scénáře jsou už konkrétnější 
předvolené scény, třeba sledování televize 

znamená zatažené žaluzie, intimnější 
osvětlení a podobně. Každý dům a každá 
rodina jsou pochopitelně jiné. Kdyby 
čtyři domy měly všechny kotel na pelety, 
klimatizaci, rekuperaci a žaluzie, tak mají 
sice stejné technologie, ale bude je mít 
každý od jiného výrobce, dispozice domů 
budou jiné a priority těch rodin se budou 
taky lišit. Důležité je tedy včas si pohovořit 
o preferencích majitelů domu.

V jaké fázi stavby domu nebo rekonstrukce 
se tohle řeší?
Začíná to u toho, když s vámi architekt řeší, 
jaký provoz se v domě předpokládá, čím 
bude vybaven a podobně. Projektant potom 
rozkreslí, kam se dají jaká čidla, kudy povedou 
dráty. Nakonec se musí naprogramovat 
automat, který bude technologie 
koordinovat. My jsme výrobci těchto 
řídicích systémů, takže učíme projektanty, 
jak navrhnout dům, aby se dalo vše dobře 
propojit a naprogramovat. Pro programátory 
zase připravujeme hotové algoritmy, které 
potom můžou využít. S koncovými zákazníky 
většinou nejsme přímo ve styku.

Rozumím tomu správně, že když si pořídím 
váš řídicí systém Foxtrot, sama si ho 
nenastavím?
Potřebujete programátora. Bohužel může být 
problém ho sehnat, protože je nedostatek 

Řídíte domácnost přes aplikace v mobilu? 
To není inteligentní, to je vyčerpávající,
říká Jaromír Klaban

Jaromír Klaban
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těch, kteří tomu opravdu rozumí. Nedávno 
jsme proto představili systém iCOOL4, který 
umožňuje i laikovi nastavit si program pro 
náš Tecomat Foxtrot. Popíšete, jaké má dům 
dispozice, patra, místnosti, a jednoduše se 
nastaví nejčastěji využívané funkce, třeba 
žaluzie, osvětlení nebo topení. Důležité je 
pořídit si do domu takové technologie, které 
aspoň nějak komunikují, to znamená mají 
linku, přes kterou dokážou sdílet data, a díky 
tomu se dají propojit s jinými technologiemi. 

S čím vším je tedy možné propojit peletový 
kotel? Proč nestačí nastavení teploty pro 
jednotlivé místnosti?
Různé teploty v různých místnostech, to je teď 
velice módní, každý to nabízí. Říká se tomu 
zónová regulace tepla. Ale je potřeba uvažovat, 
kde má smysl takový systém nasadit. Někdy lidi 
zapomínají na základní zákony fyziky. V každé 
místnosti máte snímač, takže na záchodě si 
nastavíte nižší teplotu než v obýváku. To může 
fungovat ve starých, kamenných domech. Ale 
když si totéž nastavíte v zateplené novostavbě, 
která má jen tenké příčky, tak se teplota mezi 
místnostmi vždycky vyrovná. Měli jsme paní, 
která se divila, že nemá na záchodě 16 stupňů, 
když to měla nastavené v zónové regulaci 
tepla. Ta však dokáže jenom vypnout zdroj 
tepla, přestat topit. Ale to bychom museli 
naopak ještě klimatizovat, abychom se dostali 
na takovou teplotu, a to nedává vůbec smysl. 
Cílem je ušetřit energii, ne dosáhnout co 
nejnižší teploty.

Peletový kotel se tedy koordinuje většinou 
s klimatizací?
V našich zemských šířkách bylo vždycky 
důležité, abychom dokázali dům vyhřát, 
když je zima. Ale když se staví zateplené, 
nízkoenergetické domy, navíc jsou horká 
léta, máme najednou problém, jak v létě 
domy ochladit. Tak se mění celý náš přístup 
k budovám, kdy se zabýváme už mnohem 
komplexněji tím, jak vlastně řídit to vnitřní 
klima, aby nám bylo příjemně v zimě i v létě. 
Vedle teploty je důležitá vlhkost, abychom 

neměli moc suchý vzduch, protože pak vás 
škrábe v krku a jste nemocní. K tomu se 
přidává ještě větrání, protože v uzavřených 
prostorech stoupá koncentrace CO2, jste 
malátní a taky to není zdravé. Takže už řídíte 
tři veličiny, a to už je lepší přenechat nějakému 
řídicímu systému. Peletovému kotli takový 
systém řekne, kdy má začít topit a především, 
kdy topit už nemusí. Díky tomu ušetříte.

Kolik se dá reálně ušetřit díky takovému 
centralizovanému řízení? 
Podívejte se, já všude čtu, jak ušetříte 30 % díky 
rekuperaci, 30 % díky žaluziím, 30 % díky další 

technologii, potom to sečtete a jste na 120 %, 
energie vám vzniká a můžete ji prodávat. Já 
jsem v tomto směru velice opatrný. Základem 
je kvalitní zateplení. Potom už vám každá 
technologie ušetří maximálně pár procent. 
Podle mé zkušenosti, když to všechno řídí 
inteligentní centralizovaný systém, dostanete 
se na 10–15 % úspory, podle typu budovy 
a podle toho, jaké máte technologie. Díky 
automatu třeba využíváte maximum 
sluneční energie, takže v létě zatáhnete 
žaluzie, aby se dům nezahříval a nemuseli 
jste zapínat klimatizaci. Naopak zase v zimě 
je vždy roztáhnete, když slunce svítí, aby se 
využil každý sluneční paprsek a ušetřilo se 
na vytápění. 10–15 % v tomto ohledu není 
vůbec špatné, je to skvělý výsledek!

Kdy se na vás majitelé peletových kotlů 
obracejí nejčastěji?
Hodně zkušeností máme s instalací systému 
Foxtrot v domech, kde se kombinuje kotel 
na pelety a další zdroj tepla, typicky třeba 
solární panely. K tomu si třeba ještě pořídíte 
baterky, protože máte energie přebytek, tak 
si ji ukládáte tam. Budoucnost vidím v tom, 
že se snad brzy uvolní i pro domácnosti 
možnost obchodovat s přebytky energie 
v rámci mikrosítí, jak to už běží v Německu. 
Pak by bylo možné díky takovému 
centralizovanému systému ušetřit ještě 
mnohem víc než dnes.

ŘíDICí SySTéMy OD TECO A.S.
Firma Teco z Kolína vyrábí řídicí 
systémy, které vyváží do padesáti 
zemí světa. Tradice této české 
firmy přitom sahá až do roku 1919. 
Začali u průmyslové automatizace 
a nyní  jsou lídry trhu v novém 
odvětví inteligentních budov. Rozvoj 
internetu a mobilní komunikace 
umožňuje v rodinných domech 
realizovat takové úrovně řízení, které 
byly dříve běžné jen v průmyslových 
provozech. V roce 2019 představila 
firma Teco novou řadu řídicích 
systémů Foxtrot 2. 
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v ekologickou budoucnost českých domácností věřil dávno předtím, než začaly stávky za 
klima i kotlíkové dotace. vladimír stupavský, předseda Klastru Česka peleta, již více než dekádu 
informuje Čechy o možnostech pohodlného a přitom zdravého vytápění rodinných domů. 
inspiraci hledá v Rakousku – ve většině tamějších kotelen dávno trůní plně automatický 
a přitom ekologický kotel, často právě na dřevní pelety.

Jaké jsou největší přednosti vytápění 
peletami?
Čistota, komfort a úspora. Pelety obsahují 
pouze 0,5 % popele, to je asi jeden kbelík 
za topnou sezónu – zkuste si to srovnat 
s  uhlím… Pelety nepráší a při topení 
prakticky není v ovzduší poznat, že je 
kotel v provozu. Z komína se totiž často 
vůbec nekouří. Před časem bylo provedeno 

i  měření, ze kterého vyplynulo, že jeden 
uhelný kotel vyprodukuje stejně emisí jako 
40 až 60 peletových automatů.

Většina peletových topičů si pochvaluje 
ten komfort. 
Peletový kotel je automat – sám se zapaluje, 
sám si přikládá palivo, zhasíná a dokonce se 
umí i sám vyčistit. Uživatel pouze kontroluje, 

zda mu nedošly pelety. A ty se dají jednou za 
rok pohodlně objednat a nafoukat cisternou. 
Druhou, o něco méně komfortní variantou 
jsou sáčky, kterými se musí zhruba jednou 
týdně naplnit zásobník.

Dá se s peletami ušetřit?
Cenově vychází pelety pro běžný rodinný 
dům mezi 25 až 30 tis. Kč za rok. Jsou tedy 
výhodnější než elektřina, plyn i olej. Na 
nižší náklady se dostanete, jen když topíte 
kusovými palivy, tedy uhlím nebo dřevem. 
Ovšem peletové kotle mají velmi vysokou 
účinnost – přes 90 %. O tom si mohou 
uhelné kotle nechat jenom zdát. Proto pelet 
potřebujete mnohem méně. A poradím ještě 
jednu úsporu: na jaře bývají pelety o 10 až 
15 % levnější než v zimě. Chytří tedy nakupují 
palivo na celý rok mimo topnou sezonu.

Je výroba dřevních pelet skutečně ekolo-
gická?
Je to vymyšleno chytře a hrozně jednoduše. 
Pelety se začaly lisovat, aby se efektivně 
zhodnotil odpad, který vzniká v obrovských 
množstvích na pilách všude po světě: 
piliny a hobliny. Dříve se pálily, skládkovaly 
a podobně. Čerstvé piliny se přitom dobře 

Peletové kotle postupně nahradí 
uhelné. Výměny se však musí 
zrychlit, říká Vladimír Stupavský

Vladimír Stupavský
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tvarují, lisují a obsahují přírodní pojivo – 
lignin. Právě ten drží spolu s vysokým tlakem 
peletu pohromadě. V peletách se tedy 
nevyskytují žádná lepidla, všechno obstará 
příroda. Co se týče energetické bilance, tak 
energie spotřebovaná k výrobě pelet je pouze 
do 3 % celkové výhřevnosti v peletách.

Jsou v kvalitě dřevních pelet rozdíly?
Ano, ale není těžké se v tom vyznat. 
Ty nejkvalitnější dřevní pelety se vyrábí 
z odkorněných dřevních zbytků – vzniká světlá 
homogenní peleta, která je standardizovaným 
palivem pro kotle a kamna všude po světě. 
Pelety neznají hranice, ve velkém se s nimi 
obchoduje. Aby se oddělilo zrno od plev, 
zákazník má jednoduché vodítko – zárukou 
nejvyšší kvality je certifikace ENplus A1. Není 
to přitom žádné okrajové zboží, u nás se 
plných 96 % z celé domácí produkce vyrábí 
právě v této jakosti. A většina výrobců tuto 
jakostní třídu doporučuje pro své kotle 
a kamna.

A co pelety, které certifikaci nemají?
Tam nelze zaručit kvalitu, výhřevnost, ani 
z čeho byly vyrobeny. Často se stává, že nějaké 
super-levné nákupy z Východu způsobí více 
problémů než užitku. Takové nekvalitní pelety 
se mohou spékat a ucpávat hořák, nehledě 
na to, že obsahují násobně větší množství 
popele, nemají takovou výhřevnost, takže 
ve výsledku se žádná úspora nekoná, protože 
jich spálíte víc.

Když chci topit peletami, musím si koupit 
speciální kotel?
Ano, bez toho to nejde. Pořídíte si peletový 
automat, který si všechno dělá sám. Vy ho 
řídíte jen pokojovým termostatem. U nás je 
na trhu zhruba 100 modelů, takže je z čeho 
vybírat. Anebo si můžete pořídit peletová 
kamna nebo krb. Když si chcete zřídit 
klasickou peletovou kotelnu, potřebujete 
místo na kotel, komín a sklad paliva. Peletové 
automaty jsou přirozená náhrada dožívajících 
uhelných kotlů. Po přestavbě se každý diví, 

kolik ušetřil místa, jak je vše čisté a s minimem 
běhání okolo.

Zákon o ochraně ovzduší zakazuje od 1. září 
2022 provoz starých kotlů na pevná paliva. 

Jak si Česká republika v tomto ohledu vede? 
Je reálné tento termín stihnout?
Na výměnu všech kotlů zbývá nějakých 24 
měsíců a všichni víme, že se to nestihne. Podle 
odhadů je u nás takových nevyhovujících 

Foto nahoře i dole: Vladimír Stupavský (vlevo) s Martinem Černým, jednatelem firmy BIOMAC, 
v peletárně v Hranicích na Moravě
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kotlů více než 300 tisíc. Jedná se o staré, 
ručně plněné kotle na uhlí. Mají parametry 
1. nebo 2. emisní třídy, tedy nejhorší z hlediska 
dopadu na životní prostředí. Kdyby se vše 
mělo stihnout, znamená to vyměňovat 
nějakých 13 tisíc kotlů měsíčně, to je 
naprosté sci-fi. Není na to dostatek topenářů. 
Kdo takový kotel provozuje a zaváhal, nic 
s tím stále nedělá, bude mít problémy. 
S výměnami přitom významně pomáhá 
dotační program, tzv. kotlíkové dotace, už 
ve třech výzvách mohli žadatelé dostat 
až 127 500 Kč, což pokrylo novou kotelnu 
se všemi topenářskými pracemi. Dotační 
prostředky ale nejsou neomezené a vystačí 
jen pro zhruba 100 tisíc výměn. Další vlna je 
v plánu až na rok 2021 a rozhodně platí, že 
čím dřív se vyhlásí, tím lépe.

Jaké mohou následovat sankce v případě, 
že výměnu kotle někdo nestihne?
Sankce jsou jasně dané Zákonem o ochraně 
ovzduší. Ten říká, že kdo bude používat kotel 
třídy 1. a 2. po 1. 9. 2022, může dostat pokutu 
až 50 000 Kč. Je to drsné. Na druhou stranu, 
času bylo, a ještě je relativně dost, takže bych 
pobídl ty, kterých se výměny týkají, k rychlé 
akci. Pomohou tím i českým topenářům 
a výrobcům se ekonomicky vzchopit po 
koronaviru.

Jak probíhá čerpání takzvaných kotlíkových 
dotací, jež jsou určené právě domácnostem, 
kterých se povinná výměna kotle bude 
týkat?
Řekl bych, že celkem uspokojivě. Z pohledu 
efektivity evropských dotací to je výjimečně 
úspěšný program, kde se obrovský balík peněz 
9 miliard Kč podařilo rozdělit mezi tisíce 
koncových uživatelů s jasným a měřitelným 
dopadem. Česká republika v  tom byla 
naprostým unikátem. I proto se české 
kotlíkové dotace budou uplatňovat v různých 
formách i v jiných státech – na Slovensku 
a v Polsku to již začalo. U nás již proběhly tři 
výzvy ve všech krajích a peníze jsou skoro 
vyčerpané na desítky tisíc zrealizovaných 

výměn. Další peníze se mají ještě v programu 
objevit, takže – a to už se opakuji – neváhat 
a žádosti dále podávat. Na všechny se 100% 
nedostane.

Povede podle vás opravdu výměna starých 
kotlů za nové ke znatelnému zlepšení 
ovzduší?
To je bez debat. Každý jsme jistě viděli 
nějakého vesnického čmoudila, který 
svým topením znečišťuje několik bloků ve 
vesnici. Proti takovým lidem nebylo obrany. 
Moderní kotle dnes v naprosté většině splňují 
podmínky té nejekologičtější 5. emisní třídy 
a splňují i Ekodesign, to je ještě přísnější 
evropská směrnice. Z pohledu znečištění 
ovzduší je to tak, že v podstatě nepoznáte, 
kdy je takový zdroj v provozu, díváte-li se 
na komín.

Jak jsou na tom s kvalitou vytápění 
domácností naši sousedé – Slovensko, 
Německo a Rakousko? Topí peletami?
Rakousko a Německo jsou v ekologickém 
vytápění dřevními palivy světová špička, 

pelety zde jedou ve velkém. S Německem se 
asi nemáme šanci srovnávat, ale Rakousko je 
podobně rozlehlé, má podobnou lidnatost 
i  lesnatost. Je tam v provozu přes 150 000 
kotlů na pelety, u nás pouze 35 000. Takže 
prostor pro další růst je obrovský. K tomu je 
důležité říci, že pelet u nás vyrábíme dost, 
dokonce výrazný nadbytek. Tři čtvrtiny 
domácí výroby vyvážíme na Západ, starosti 
o  nedostatek jsou naprosto liché. Na 
Slovensku peletový trh také funguje, ale je 
menší než u nás. 

Část rozhovoru vyšla v deníku E15, otázky 
kladl Ondřej Katz.

větší prostor. . .

Vladimír Stupavský (vlevo) při prohlídce závodu v Chanovicích (Pfeifer Holz) společně  
s ředitelem závodu Radkem Peckou

periodik, konečně tam 
prodral už i do ekonomickejch 

naše vodvětví získává 

. . .  to je skvělý, že se Vláďa 
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Pelety se vyrábí slisováním piliny, která 
vzniká jako odpad při zpracování dřeva.  
A k peletování jsou vhodné i další vedlejší 
výrobky dřevozpracujícího průmyslu, jako 
jsou piliny, hobliny, odřezky a obrusný prach. 
Jen musí být v přírodním stavu bez jakýchkoliv 
škodlivých příměsí. nesmí být opatřeny 
ochrannými nátěry a nesmí obsahovat 
syntetická pojiva. A to je první důvod pro 
volbu certifikovaných pelet, které budou 
označeny “Enplus A1” – u těch se přísně hlídá 
vstupní surovina.
na rozdíl od kusového dřeva ovšem pelety 
umožňují automatické vytápění, a to díky 
svým normovaným rozměrům. Většinou 
je to průměr 6–8 mm a délka 20–30 mm. 
To znamená, že je možné pro přikládání 
využít dopravník, který je dopraví v úzké 
hadici přímo do kotle a vás zbaví nutnosti 
přikládat. Plně automatizované systémy 
vytápění (kotle i kamna) mají vysoký obslužný 
komfort, protože umožňují předzásobení  
a automatický přívod paliva až k topeništi. To 
přivítají všichni – od hodně zaměstnaných tátů 
od rodin přes maminky s dětmi až po babičky  
a dědečky, kteří potřebují vytopit dům bez 
fyzicky náročné práce.

ŠETRNé A KOMFORTNÍ TOPENÍ 
PRO VŠECHNy
Peletováním vzniká zcela nový druh dřevního 
paliva s vysokou energetickou hustotou  
a dobrými palivářskými vlastnostmi. Jestli mají 

skutečně konkrétně ty pelety, které kupujete, 
vysokou výhřevnost a účinnost při spalování, 
to za vás zase pohlídá certifikace Enplus A1. 
S tou si můžete být jisti, že nespálíte zbytečně 
moc pelet, abyste dosáhli požadované teploty.
Pelety se uplatní jak v rodinných domcích  
a chatách, tak ve větších budovách, jako jsou 
penziony, restaurace a podobně. Automatické 
přikládání ušetří práci personálu. Pelety také 
nepotřebují žádné speciální zacházení při 
manipulaci, moderní dopravci vám je dovezou 
až k domu (i v horách) a umožňují snadné 
a ekonomické skladování. Čím více máte 
skladovacích prostor, tím levněji můžete pelety 
nakoupit, protože je budete moci objednat 
dopředu za letní ceny na celou topnou sezonu.
A proč jsou pelety tak ekologické? Oproti 
uhlí je to opravdu velký rozdíl, především 
neobsahují skoro žádnou síru nebo prach a je 
z nich velice málo popele. Svým rozhodnutím 
tak můžete znatelně ovlivnit životní prostředí 
vaší vesnice. Hlavní výhodou je, že pelety 
nezvyšují obsah C0

2
. navíc jsou obnovitelným 

a lokálním zdrojem vytápění – dřeva je 
v českých lesích spousta a další pořád roste. 
Pelet bude tedy i do budoucna dostatek – už 
teď dvě třetiny českých pelet vyvezeme do 
zahraničí, protože domácí poptávka teprve 
v  posledních letech rychle roste.
Výhodu vidíme i v ekonomické stránce. Je 
třeba si uvědomit, že ceny fosilních paliv se 
dlouhodobě zvyšují, protože zásoby ropy 
a zemního plynu ubývají a postupně dochází 

k jejich vyčerpání. Ani zásoby uhlí nebudou 
stačit na pořád. Kdežto starosti o zajištění 
potřebného množství dřevních pelet jsou 
v našich končinách neopodstatněné. Tato 
výhoda vede také k rychlejší návratnosti 
investice do nových peletových kotlů, na které 
vám navíc přispívá stát z různých dotačních 
programů, protože má zájem na tom, aby se 
ovzduší v České republice zlepšovalo.

JAK S PELETAMI ZAČÍT?
Začít je potřeba s automatickým kotlem 
nebo krbovými kamny, které mohou kromě 
ústředního vytápění zabezpečovat také 
ohřev vody v domácnosti. Počáteční investice 
se vyplatí – s dřevěnými peletami každý 
měsíc ušetříte oproti vytápění elektřinou 
nebo plynem 10–25 %. Kotle mají vysokou 
účinnost, jsou ekologicky šetrné a opravdu 
nenáročné na obsluhu. Pokud chcete ušetřit 
už v následující topné sezoně, měli byste zvážit 
pořízení kotle nejpozději v říjnu. 

Co to jsou pelety
topíte vlastním kotlem a přitom chcete dýchat čerstvý vzduch? chcete se probouzet do 
vytopené místnosti, aniž byste museli v noci chodit přikládat? Máme pro vás řešení. jsou 
jím dřevěné pelety, pro svou nízkou hmotnost a malý rozměr často nazývané “peletky”. jsou 
topivem zdravým, tedy šetrným k životnímu prostředí, a přitom komfortním, protože jimi 
zatopíte v automatickém kotli.
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ZdražuJe se  
a bude se ZdražOVat

Cena uhlí raketově roste. V České repub-
lice se vývoj spotřebitelských cen hnědého 
uhlí za posledních deset let zdvojnásobil, 
v celosvětovém měřítku je vývoj mnohem 
prudší, jen v roce 2016 se zvýšila cena uhlí 
o 70 %. A zdá se, že nastavený trend jen tak 
něco nezvrátí. důvodem je snižování těžby 
uhlí, postupné vyčerpání zdrojů i vyšší zda-
nění ze strany většiny států, včetně České 
republiky.

stát chce POstuPně 
dOstat uhLí  
Z dOMácnOstí

Evropa, ale i Česká republika chystá řadu 
nástrojů, které mají vést ke snížení spotřeby 
uhlí v domácnostech. Postupně vstupují 
v platnost zákazy provozu i prodeje 
starších typů uhelných kotlů. národní 
program snižování emisí předpokládá 

v blízké budoucnosti zavedení tzv. uhlíkové 
daně, která může zdražit uhlí až o 100 %. 
Ministerstvo také připravuje pravidla pro 
omezení dostupnosti nových teplovodních 
kotlů na hnědé uhlí pod 300 kW s cílem úplně 
zakázat jejich prodej od roku 2025.
A co říká Státní energetická koncepce? Oče-
kávané využití hnědého uhlí v domácnostech 
se mezi roky 2010 a 2020 sníží o 58 %. K roku 
2030 dokonce o 90 %! 

uhLí není dOst,  
už teď se dOVáží

Uhlí je neobnovitelné fosilní palivo. A v českých 
dolech se právě dobírají poslední zásoby. další 
uhlí leží za těžebními limity, jejichž prolomení 
se neplánuje, protože cílem je v blízké 
budoucnosti naopak omezit spalování uhlí  
v celorepublikovém měřítku. Již nyní ve 
velkém dovážíme uhlí z Polska, mezi lety 2009  
a 2016 vzrostl objem dovezeného uhlí desetkrát 
a pravděpodobně dále poroste. Potřebují 
ho nejen domácnosti, ale taky teplárny  
a elektrárny, proto začíná být nedostatkovým 
zbožím a jeho kvalita se snižuje.
 

ničí naše ZdraVí  
a OVZduší

Spalování uhlí s sebou nese významné 
dopady na lidské zdraví, ovzduší, země-
dělskou produkci, ekosystémy a materi-
ály budov. Spalováním uhlí vzniká mnoho 
škodlivých látek: oxid siřičitý, oxid uhli-

čitý, oxidy dusíku, drobné prachové čás-
tice, těžké kovy, různé karcinogenní látky  
a amoniak, ale zvyšují se také koncen-
trace ozonu, sulfátů a nitrátů v ovzduší. 
Vedle předčasných úmrtí způsobují látky 
uvolněné při spalování uhlí zvýšenou ne-
mocnost, rakovinu, astma, bronchitidy 
i genetické vady a jiné zdravotní potíže 
u novorozenců, jejichž matky dýchaly tyto 
látky v době těhotenství.

tOPení Je šPinaVé  
a Pracné

Komu se do budoucna chce obsluhovat špi-
navé uhelné kotle, skládat uhlí, dohadovat se 
s dopravcem, kolik toho uhlí vlastně přivezl, 
že je špatná kvalita a že je mokré? 

2

Srovnání očekávaného využití hnědého 
uhlí v domácnostech

2010

2020

2030

5 důvodů, proč 
netopit uhlím (už nikdy)
1

3

4

5
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PeletyUhlí

Komfort k nezaplacení   
Co obnáší používání uhelného a/nebo peletového kotle?

Topení peletami je pohodlné hned z několika důvodů:  

Pelety vám zaberou ve sklepě méně místa než uhlí nebo dřevo
  

Se skládáním pelet nebudete mít žádnou práci 
Přikládat peletami zvládne každý, i ve vyšším věku

Budoucnost patří peletám
  

Pelety a udržitelný rozvoj:  

Už jen na 10 let

50 metráků
uhlí

4 palety
pelet

4 lopaty
uhlí

1 sáček
pelet (15 kg) popel z uhlí popel z pelet

Ničení a znečišťování

Podporuje monopol

Z obnovitelného zdroje

Obnova a hospodaření

Podporuje podnikání

Závoz Přikládání Popel

Změňte palivo v kotli, změníte tím budoucnost

Zásoby

Životní prostředí

Ekonomika

Životnost kotle

Pelety se vyrábějí z piliny a v Česku jejich výroba 4x převyšuje spotřebu
Topení peletami podporuje české podnikatele a místní zaměstnanost
Pelety jsou tzv. CO2 neutrální – nezvyšují podíl skleníkových plynů v ovzduší

10 let 15 let

51



Konec zimy je takové nebezpečné období, kdy 
by ceny pelet mohly leckoho slušně vyděsit. 
Rozhodně to není nejvhodnější moment 
k výpočtu ročních nákladů, ceny jsou totiž 
na maximech. Většina zkušených majitelů 
peletových kotlů ale nakupuje koncem jara 
nebo v létě za mnohem nižší ceny. Obvykle 
mají doma sklad pelet, jehož velikost odpovídá 
jejich roční spotřebě. Za vysoké ceny nakupují 
jenom ti, kteří podcenili přípravu, neodhadli 
spotřebu nebo je překvapila dlouhá a tuhá 
zima.

CHyTŘÍ NAKUPUJÍ V LéTě
Jakmile topná sezóna skončí, padají ceny 
pelet pravidelně každým rokem o 10–20 %.  
Souvisí to zaprvé s tím, že firmy chtějí 
stimulovat poptávku i v měsících, kdy se kotle 

v rodinných domech vypínají. Ale svou roli 
hraje taky rytmus práce na dřevařských pilách, 
odkud výrobci pelet berou svoji surovinu. 
Zatímco v zimě často stojí nebo je výroba  
v útlumu, na jaře se rozjíždějí na plné obrátky.
Prodejci se chtějí zboží zbavit co nejdříve, 
aby neleželo do zimy ve skladech. naopak 
distributoři, u nichž sháníte pelety v zimě, 
žádají vyšší cenu za dražší zimní výrobu, anebo 
za to, že skladovali a převáželi pelety vyrobené 
v létě.

Dejte si pozor na nekvalitní pelety, které 
sice mohou být někdy nabízeny za nižší 
cenu, ale nedosahují takové výhřevnosti 
a mechanické odolnosti jako ty kvalitní, 
mají více popele a mohou obsahovat 
nepovolené příměsi. Nakonec jich tedy 
budete muset spálit víc a zaplatíte také víc.
Pokud si chcete být jisti, že pořizujete pelety 
vysoké jakosti vyrobené pouze z čistého dřeva, 
doporučujeme vybírat certifikované pelety 
označené jako Enplus A1. Výhřevnost i další 
parametry se každodenně kontrolují, a tak 
můžete mít jistotu, že nakupujete odpovídající 
kvalitu.

. . .kvalita, co se tu vytěží,

Dražší zima, levné léto. 
Dlouhodobě jsou ceny pelet nízké
dřevní pelety patří ke komoditám, jejichž ceny se každým rokem hýbou podle toho, kdy začíná  
a končí topná sezóna. nejlevnější jsou v létě, naopak nejdražší jsou koncem zimy. dlouhodobě 
jsou však průměrné ceny pelet stabilní a v České republice dokonce levnější než jinde.

JAK SPOČÍTAT, KOLIK PROTOPÍTE  
V NADCHÁZEJÍCÍ TOPNé 
SEZONě?

Průměrně to je u rodinného domu 4 až 
5 tun pelet, pokud ovšem neohříváte 
také vodu. na to obvykle spotřebujete 
o další tunu pelet navíc. Kdo dosud 
topil uhlím, může předpokládat, 
že s peletami kvality A1 protopí asi  
80 % toho, co protopil v uhlí. Je možné 
zkusit také výpočet podle výkonu 
kotle. Pokud je správně nadimenzován,  
každá 1 kW jmenovitého výkonu 
kotle si vyžádá asi 200 kg pelet (tedy 
25 kW kotel spotřebujete cca 5 tun 
pelet kvality A1).

snad každej rok:

. . . tohle jedenáctý přikázání 
tu vopakujem pro nováčky 

„kdo chce ušetřit,
nakupuje v létě!“
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PRŮMěRNé CENy PELET 
JSOU VýHODNé
Kdo je informován o tom, jak se sezónně 
mění ceny pelet, bude se řídit podle ročních 
průměrů a nenechá se odradit vyššími zimními 
cenami. Až budete plánovat roční náklady, 
můžete navíc počítat rovnou s průměrnou 
letní cenou, protože slevy přicházejí každý rok 
a budete mít několik měsíců na to, abyste se 
stihli včas zásobit.
Podívejte se na graf nákladů na vytápění 
peletami. Je zřejmé, že pelety jsou 
dlouhodobě levnější než elektřina, topný 
olej i plyn. Pohybují se zhruba na stejné úrovni  
jako hnědé uhlí, ale jsou nesrovnatelně  
zdravějším a komfortnějším vytápěním. navíc 
většina starých kotlů na hnědé uhlí nesplní 
parametry vyšších emisních tříd, které 
v blízké budoucnosti budou podmínkou 
pro všechny kotle v do mác nostech. Už dnes 
probíhají revize kotlů, které odhalí ty, kteří 
neekologické kotle budou muset po roce 2022 
vyřadit z  provozu.

Hnědé uhlí

Dřevo

Dřevěné pelety

Zemní plyn

Lehký topný olej LTO

Elektřina přímotop

0                                   15 000                                30 000                               45 000                                60 000

Porovnání ročních nákladů na vytápění běžného  
rodinného domu s tepelnou ztrátou 12 kW

peníze v Kč

náklady na vytápění

ohřev teplé vody

povinné paušální platby

Zdroj grafu:  
Nezávislý porovnávač 

nákladů TZB-info.cz
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topit dřevem z domácích zdrojů a bez přikládání, to je sen mnoha majitelů kotlů na tuhá paliva. 
splnit jim ho dokážou výrobci pelet. z dřevní piliny lisují malé válečky, které do kotle putují ze 
zásobníku automaticky. jak si vybrat toho nejlepšího, který zpracovává dřevo z lesů z vašeho 
kraje? A jak sehnat dodavatele, který vám doveze pelety, kamkoli potřebujete? s tím vším vám 
pomůže národní vyhledávač pelet (www.koupitpelety.cz).
Českých výrobců už je tolik, že si může 
každý zatopit peletami ze stromů, které 
vyrostly v českých lesích, podpořit regionální 
ekonomiku a ještě ušetřit za dopravu. 
V České republice se každý den vyrobí 
přes 1 000 tun pelet. Třicet sedm českých 
peletáren je rozesetých po celém území 

republiky, obvykle v blízkosti velkých pil.  
96 % českých pelet se navíc pyšní mezinárodní 
certifikací ENplus A1, která je zárukou 
nejvyšší kvality. Neměl by být tedy problém 
sehnat spolehlivého, lokálního dodavatele. 
Pomoci umí Národní vyhledávač pelet  
(www.koupitpelety.cz), který vám najde 

dodavatele co nejblíž k vašemu domovu, 
abyste ušetřili za dopravu.
„Česko lze bez nadsázky označit za peletovou 
velmoc. Vyrobíme tolik pelet, že pokryjeme 
domácí potřebu a ještě zásobujeme okolní 
státy. Obavy týkající se možného budoucího 
nedostatku opravdu nejsou na místě,“ uvádí 
Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká 
peleta. 
Druhým důležitým kritériem při výběru je 
samozřejmě kvalita. Zde doporučujeme 
kupovat pro spotřebu v domácnostech 
zásadně pelety označené kulatým razítkem 
ENplus. Certifikaci uděluje nezávislá laboratoř, 
která opakovaně podrobuje zkouškám nejen 
čerstvě vyrobené pelety z peletářských 
závodů, ale také pelety převážené a skladované 
vámi zvoleným dodavatelem. Tento způsob 

Pelety seženete 
pohodlně přes 
Národní vyhledávač pelet

Mapa peletáren v Česku a na slovensku
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kontroly zajišťuje zachování vysoké kvality 
pelet od výrobní linky až ke kotli nebo 
kamnům, protože sleduje celý výrobní  
dodavatelský řetězec. V České republice není 
problém se sháněním certifikovaných pelet, 
protože kulaté razítko má 96 % českých pelet.
A čemu se při volbě dodavatele pelet raději 
vyhnout? Varujeme pouze před kupováním 

levných, necertifikovaných pelet z Východu 
(Rusko, Ukrajina). Kvalitní pelety jsou zákla-
dem pro komfortní topení i dlouhou život-
nost peletového kotle nebo kamen. Naopak 
nekvalitní pelety s vysokým obsahem po-
pele, kůry nebo dokonce přídatných látek 
mohou během několika let naprosto zničit 
váš hořák, budou se lámat a drolit a navíc 
budou mít nižší výhřevnost. V součtu tedy 
neušetříte, naopak se vám nekvalitní pelety 
nakonec prodraží.

NA DOPRAVě ZÁLEžÍ
Výběr dodavatele pelet se neřídí jenom 
geografickou blízkostí a certifikací ENplus. 
Národní vyhledávač pelet zohledňuje také 
způsob distribuce a výsledky filtruje podle 
toho, jaký typ dopravy preferujete. „Kdo 

má doma větší silo na skladování volně 
ložených pelet, může využít nejpohodlnější 
variantu, dodávku cisternou, která nafouká 
pelety přímo do vašeho skladu, odkud 
se potom automaticky dopravují do 
kotle,“ doporučuje Vladimír Stupavský
Vytápění peletami se v tomto případě 
vyrovná komfortem plynovému kotli, 
elektřině nebo olejovému vytápění. 
Další variantou je dodávka pelet v 15kg pytlích, 
které jsou naskládány na paletě o celkové 
hmotnosti jedné tuny. Tu vám distributoři 
pelet dopraví na zvolené skladovací místo 
nákladním autem se sklápěcím čelem nebo 
hydraulickou rukou, případně terénním 
vozíkem, který vám je pohodlně zaveze až pod 
střechu. Poslední možnost je osobní odběr 
přímo u výrobce nebo prodejce.
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3

národní vyhledávač pelet najdete na www.koupitpelety.cz.

1  CISTERNA 
Cisterna nafouká pomocí kompresoru a stlačeného vzduchu pelety 
hadicí přímo do skladovacího prostoru pelet. Součástí systému je 
certifikovaná váha, která měří přesnou hmotnost dodaných pelet. Pro 
bezobslužné plnění zásobníku je nutný sklad a kotelna – suché silo či sklep, 
nejlépe s podavačem do kotle. Spojení cisternového zásobení peletami 
a podávacího systému je ideálním řešením pro toho, kdo chce mít 
s topením minimální starosti. Vytápění peletami se tak může komfortem 
vyrovnat topení plynovým kotlem, elektřinou nebo tepelným čerpadlem.

 NÁKLAďÁK S TERéNNÍM VOZÍKEM
Vybraná nákladní auta si s sebou vozí terénní vysokozdvižný vozík 
s náhonem na všechna tři kola. Ten je připevněn na zadní straně 
náklaďáku a v případě potřeby pomůže dostat náklad i do špatně 
dostupných míst. Díky tomuto způsobu kombinované dopravy je 
možné zavézt pelety téměř kamkoliv bez námahy a bez starostí.

  NÁKLAďÁK SE SKLÁPěCÍM ČELEM  
NEBO HyDRAULICKOU RUKOU

Nákladní vůz se sklápěcím čelem nebo hydraulickou rukou je 
správnou volbou dopravy, pokud bydlíte na dobře dostupném místě  
a máte prostorný dvůr nebo prostranství před domem, aby tam mohl 
náklaďák zaparkovat. Z nákladního vozu vám s nákladem po dlažbě, 
asfaltu nebo jiné zpevněné ploše pomůže např. do garáže paletový 
vozík, který řidiči obvykle vozí s sebou. Ale tunovu paletu bez hladkého 
povrchu a roviny nikam neposunete.

 OSOBNÍ ODBěR
Pokud preferujete osobní odběr, není to problém. Bydlíte-li v blízkosti 
některé z peletáren, sáčkované pelety si můžete vyzvednout osobně 
a přepravit na vlastní náklady. Jen největší pily nejsou na odběr pár 
set kilo pelet připraveny, obraťte se v tomto případě na jejich pro-
dejce v okolí.

2

4
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národní vyhledávač briket najdete na www.koupitbrikety.cz.

v Česku má výroba dřevních 
briket dlouholetou tradici. 
Briketáren u nás funguje několik 
desítek ve všech koutech 
republiky. plných 97 % českých 
dřevních briket je vyrobeno dle 
standardů mezinárodní normy 
Čsn en iso 17225-3 v jakostech 
A1 (z piliny bez příměsí kůry) 
a A2 (z pilin s příměsí kůry). 
i brikety je nejlepší nakupovat 
lokálně, aby se ušetřilo za 
dopravu a v kamnech a kotlích 
hořelo dřevo z místních lesů. 
Brikety se balí do balíčků po 4 až 
12 kusech (cca 10 kg). pro větší 
odběry jsou balíčky seskládány 
na tunových paletách. Možný je 
jak osobní odběr, tak dovoz až 
do domu nebo přímo tam, kam 
si ukážete. 

A kde koupit brikety? 
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proč nenarazíte v obchodě na sáček polorozpadlých pelet? jak to, že vás dřevní briketa zahřeje 
dřív, než zmizí z krbu? strojírenský zkušební ústav (szÚ) umí odpovědi podložit výsledky 
měření a standardizovanými zkouškami. v roce 2020 se ústav stal také jedinou českou zkušební 
laboratoří, inspekčním a certifikačním orgánem v systému certifikace pelet enplus®.
Výrobci pelet a briket mohou provádět 
zkoušky paliva přímo v brněnské chemické 
laboratoři, která je součástí Zkušebny 
tepelných a ekologických zařízení. Jedinečná 
zkušební laboratoř slučuje zkoušení paliv se 
zkoušením tepelných zařízení, spalujících 
nejen biomasu. Můžete se na ni obrátit v celé 
řadě případů.

PALIVOVÁ ANALýZA
Potřebujete znát nebo doložit fyzikálně 
chemické vlastnosti paliv, biopaliv a dalších 
spalitelných látek? Stačí si vyžádat analýzu 
chemických nebo fyzikálních vlastností. 
Na základě těchto analýz lze například 
predikovat chování pelet v kotli. Ověříte 
si, zda vám nepoškodí zařízení, což by se 
mohlo stát třeba kvůli vysokému obsahu 
chlóru, nebo zda nezůstane velký obsah 

popela nebo nespalitelné úsady na roštu 
(to se zjistí měřením obsahu a tavitelnosti 
popela), stanoví se taky výhřevnost paliva 
apod. Tyto charakteristiky pomáhají 
výrobcům zlepšit kvalitu výrobků a vyhnout 
se reklamacím.

UVÁDěNÍ NA TRH
Další případ, kdy můžete využít nabídku 
odborných služeb SZÚ, může nastat v situaci, 
kdy se chystáte prodávat své biopalivo, tedy 
pelety, brikety aj. v České republice, ale 
i v zahraničí. Nabízíme provedení zkoušek 
a vydání osvědčení o kvalitě paliva podle 
evropských a mezinárodních norem. 
S takovým osvědčením pak získáváte jistotu, 
že vaše výrobky splňují veškeré potřebné 
normy a jejich uvedení na trh nebrání žádné 
legislativní překážky.

CERTIFIKACE ENplus®
Pakliže potřebujete mít proces výroby 
podložen certifikátem, SZÚ jako jediný 
v Česku nabízí provedení ENplus® certifikace 
na výrobu a prodej dřevních pelet. V dnešní 
době budete bez certifikace ENplus® 
prodávat dřevní pelety na evropském trhu 
již jen s obtížemi. S certifikátem budete 
uvedeni na mezinárodních stránkách 
ENplus® provozovaných institucí European 
Pellet Council, kde si vás mohou najít 
velkoobchodníci a další zákazníci. Certifikát 
tak otevírá dveře na evropský i mezinárodní 
trh. Ceněn je zejména na rakouském, 
německém a italském trhu. Budete-li mít 
o ENplus® značku zájem, neváhejte se obrátit 
na SZÚ. Nabízíme kompletní balík služeb 
v rámci systému ENplus®, tedy certifikaci, 
audit a zkoušení.

Pro razítko ENplus® 
se musí do Brna. 
Certifikaci, audit 
i zkoušení provádí 
Strojírenský 
zkušební ústav 
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ENplus, ať na českym 

ZKOUŠKy A CERTIFIKACE TEPELNé 
TECHNIKy
SZÚ provádí také posuzování shody, 
certifikaci, testování a informativní zkoušky 
kotlů a lokálních spotřebičů na pevná paliva. 
V těchto oblastech zajišťuje komplexní služby, 
protože kromě vlastní zkušebny tepelných 
zařízení disponuje i elektro zkušebnou, 
mechanickou zkušebnou a chemickou 
laboratoří. Celé posouzení výrobku tak 
probíhá na jednom místě a v jeden čas. SZÚ 
zajistí i mezinárodně uznávané certifikační 
značky (například Flamme Verte, EPA nebo 
MCS), ve kterých je uznanou zkušební 
laboratoří nebo certifikačním orgánem. 

Strojírenský zkušební ústav má 
dlouholetou tradici, zkušenosti 
a představuje mezinárodně respek-
tovanou autoritu v oboru zkoušení, 
inspekce a certifikace. Certifikáty 
a výsledky zkoušek jsou díky získa-
ným akreditacím uznávány jak na 
evropském, tak i na světovém trhu.

trhu radši ani nic 
. . . kdo nemá razítko 

nenabízí. . .
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svěříte mu vytápění vašeho domu nebo firmy na mnoho let, a tak s výběrem nového kotle na 
pelety nespěchejte, udělejte si dobrý přehled a nechejte si poradit. na webu www.ceska-peleta.cz 
si můžete vybrat z katalogu spolehlivých kotlů na českém trhu ten, který bude nejlépe sedět 
vaší rodině, kotelně i peněžence. 
Levnější než plyn a elektřina, zdravější než 
uhlí a pohodlnější než dřevo – takové je 
vytápění dřevěnými peletami. Každý rok se 
prodlužuje seznam domácností, obytných 
domů, veřejných budov i firem, které u nás 
v České republice vytápí kotle a kamna na 
pelety. Aktuálně je jich přes třicet pět tisíc.  
Svůj statek vytápí peletami například zpěvák 
Richard Krajčo nebo herec Jarmil Škvrna, 
rodinný dům zase Lou Fanánek Hagen, 
hokejista Jozef Golonka nebo biokuchařka 
Hanka Zemanová, kliniku Roman Šmucler. 

Soutěž o co nejvyšší počet obecních domů 
vytápěných peletami zase vyhrává Horní 
Jiřetín, vesnice na samém okraji limitů těžby 
na úpatí Krušných hor, která s uhlím nechce 
už mít nic společného. 
Chcete-li zařadit váš dům na tento prestižní 
seznam, rádi vám pomůžeme s výběrem 
kotle. Využít můžete přehled kotlů na pelety 
na webu Klastru Česká peleta. Ve virtuálním 
katalogu najdete přes sto modelových 
řad peletových kotlů od českých nebo 
slovenských výrobců a dovozců, jejichž 

společným jmenovatelem je spolehlivost 
a kvalita. 
Ať už si vyberete kterýkoli kotel, přechod 
na vytápění dřevěnými peletami rozhodně 
zvýší pohodlí vašeho domova a ušetří vám 
práci v kotelně. Kotle na pelety jsou vždy 
automatické, a tedy se můžete rozloučit 
s ručním přikládáním.

VýKON, úČINNOST, SPOTŘEBA
Na prstech jedné ruky můžete spočítat 
kritéria, která jsou rozhodující při výběru 
kotle: výkon, účinnost, spotřeba, cena 
a emisní třída. Jak výkonný kotel bude 
potřeba, záleží především na typu budovy. 
U novostavby se zeptejte svého projektanta, 
u starších budov můžete vycházet z výkonu 
původního kotle. Obvykle bude stačit 
jmenovitý výkon 15–25 kW, ale kotle na 
pelety s přehledem zvládnou i větší budovy. 
Vysoká účinnost okolo 90 % je velikou 
výhodou všech peletových kotlů. Znamená, 
že při spalování menšího množství 
paliva získáme více tepla, a tak například 
oproti uhelným kotlům s účinností 60 % 
spotřebujeme pelet o třetinu méně. 
Abychom ale dosáhli uvedené účinnosti 
a zároveň nízké spotřeby, měl by být kotel 
provozován nejčastěji při plném výkonu, 
kdy je spalování nejefektivnější. Čím lepší 
tedy bude kotel i palivo, tím víc nakonec 
v provozu ušetříme.
Efektivitu oceníme i v přechodových 
obdobích, jako jsou podzim nebo jaro, kdy se 
zas až tolik vytápět nemusí. Všechny peletové 
kotle totiž umí výborně modulovat, to 
znamená, že se automaticky přizpůsobí okolní 
teplotě a výkon klesne mezi 30 až 100 %.  

Jak si vybrat kotel na pelety
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To znatelně šetří palivo a přispívá k tepelné 
pohodě uvnitř budovy.

INVESTICE SE VRÁTÍ DO PěTI LET
Nový kotel na pelety vás vyjde na desítky 
tisíc korun. Počítejte s tím, že kotel 
s příslušenstvím neseženete levněji než za 
60 tisíc korun. Vynaložené peníze se ovšem 
vrátí nejpozději do pěti let. Pelety jsou 
levnější než jiná paliva a navíc nový kotel má 
mnohem vyšší účinnost. Při nákupu kotle se 
rozhodně nevyplatí šetřit – cena za nekvalitní 
zdroj tepla je příliš vysoká. Dejte si pozor i na 
levné výrobky z dovozu.

„Šetřit se v tomto případě 
nevyplácí, protože sebelepší 
pelety ve špatném kotli pro-
stě účinně nespálíte. Jedná 
se o technologicky zastaralé 
neboli výběhové kotle, které 
se už nevyvíjejí, a bude stále 
složitější zajistit jejich servis 
a případné opravy. Řiďte se 
jednoduchou radou, vybírejte 
pouze kotle v nejvyšší 5. emisní 
třídě a s Ekodesignem,“ radí 
Vladimír Stupavský, předseda 
Klastru Česká peleta. 

ZE ZÁKONA JEDINě EKOLOgICKy
Posledním, ale velmi důležitým kritériem je 
ekologie. Seznamte se tedy s pojmy emisní 
třída a Ekodesign. Tato kritéria hodnocení 
kotlů vás dovedou nejen k vysoce kvalitním 
zdrojům tepla, ale předejdou také koupi 
výrobků, jejichž prodej i provoz brzo bude 
zakázán. Nejzásadnější je datum 1. září 2022 – 
od toho dne už totiž nemůžete mít v provozu 
žádné kotle spadající do 1. nebo 2. emisní 
třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny). 
Pokud tedy nechcete měnit kotel každou 
chvíli, miřte rovnou do nejvyšších pater 
5. emisní třídy.

TŘíDA KOTlE 
Někdy nazýváno i emisní třídou 
kotle. Jde o hodnocení kotlů na 
tuhá paliva dle normy ČSN EN 
3035:2012, která kotle dělí do tříd 
podle jejich účinnosti a emisí (čím 
vyšší třída, tím lepší a ekologičtější 
kotel). Kotel je přeměřen při 
100 % a 30 % svého výkonu podle 
stanovených parametrů a je 
zařazen do nejvyšší třídy, jejíchž 
limitů dosáhne při obou výše 
zmíněných výkonech. Nejvyšší je 
5. třída.

EKODESIGn
Jde o nařízení Evropské komise, 
které je platné od 1. 1. 2020 
a výrobci se jím zatím nemusí 
řídit. Do kotlíkových dotací 
ale musí být zařazeny pouze 
kotle s Ekodesignem a od 
1. 1. 2020 budou výrobci smět 
uvádět na trh pouze kotle 
splňující Ekodesing. Na rozdíl 
od tříd kotlů se zde hodnotí 
tzv. sezónní účinnost a emise 
a více se zohledňuje efektivita 
celoročního provozu kotle. 
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Taky se rádi díváte do plápolajícího ohně? 
Není divu! Kde je oheň, tam je bezpečí. 
Nedávná experimentální studie přinesla 
důkazy o tom, že posezení u ohně umožňuje 
tak hloubkovou relaxaci, že dochází dokonce 
ke snižování krevního tlaku. A důležitý 
efekt má oheň i na kvalitu lidských vztahů. 
Klábosení u ohně bylo už v pravěku základem 
veškeré lidské civilizace a zvuk praskajícího 
dřeva nás i dnes motivuje k tomu, abychom 
byli více společenští. 
Zkrátka – u radiátoru si nikdy neodpočinete 
tolik jako u kamen (ani kdyby v něm praskalo) 
a při úklidu kotelny zřejmě rodinné vztahy 
taky tolik neutužíte. Krb nebo kamna přitom 
v mnoha rodinných domech mohou plně 

nahradit kotel. Dokážou vytopit nejen 
jednotlivé místnosti a menší byty, ale 
v kombinaci s teplovodním výměníkem 
zvládnou i celý dům. 

S PELETAMI ČISTě A KOMFORTNě
Už dávno neplatí, že kamna v obýváku 
znamenají spoustu práce s věčným 
přikládáním a všudypřítomný popel a špínu. 
Zvolíte-li moderní kamna nebo krb na 
dřevěné pelety, zajistíte si plápolající oheň 
čistě a komfortně, tedy bez přikládání, 
sekání a štípání dřeva. Kamna jsou vybavena 
zásobníkem, který se naplní peletami jednou 
za čas a jinak vše běží automaticky. Kamna 
se sama zapalují, přikládají si a sama se i čistí. 

Vše můžete ovládat stejně jako u moderních 
kotlů, tedy pomocí termostatu nebo i na 
dálku přes SMS. 

DESIgN DO KAžDéHO INTERIéRU
Plápolající oheň se hodí stejně dobře do tradičně 
vybavené dřevěnice jako do moderního interiéru 
betonové novostavby. Dávno neplatí, že se 
kamna kupují jen jako nezbytné romantické 
vybavení horských chat. Stačí správně zvolit 
design. Čeští výrobci mají v nabídce peletová 
kamna plechová, ocelová nebo kachlová nebo 
taky tak zvané krbové vložky, které nahrazují 
klasické krby. Je možné je zabudovat přímo do 
stěny, což šetří místo a v moderních interiérech 
to působí velmi efektně. 

Splňte si sen, 
pořiďte si kamna nebo krb

Foto: HAAS + SOHN
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GALERIE KOTLŮ A KAMEN
www.ceska-peleta.cz

provedeme vás 
největším přehledem 
kotlů na pelety 
a peletových kamen 
na českém trhu. 

srovnejte 100 typů 
zařízení online a zvolte 
optimální řešení pro 
vytápění vašeho domu. 

ROJEK KTP 20 
PELLET

BIOPEL  
PREMIUM V9

HSP 6 
RUEDA C PgI

ATMOS D21P HARgASSNER 
Nano PK

EkoScroll BETA

HSP 7 gRANDE 
RLU

MULTIBIO 30

. . .  nejkrásnější galerii kotlů
a krbů najdete na našem

fungl novym webu!
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. . .národní vyhledávač?
To si zas jednou vymysleli

hóóódně nóbl název...

hóóódně nóbl název...

Uživatelů peletových kotlů je u nás již více než 
35  tisíc. Ti, kteří zvolili nejkomfortnější způsob 
dopravy paliva a přikládání do kotle – celosezónní 
peletové silo – mají několik možností: nechat si 
zásobník vybudovat specializovanou firmou, 
zakoupit konstrukci, z níž se peletové silo sestaví, 
nebo si ho vybudovat svépomocí. Zaměříme se 
na poslední, kutilskou variantu. Ukážeme si, jak 
vybudovat peletové silo s  minimem nákladů 
a  využitím materiálu, co dům dal. není to nic 
těžkého.

Jak velký skladovací prostor potřebujete?
Zjednodušený výpočet je následující: na 1 kW 
tepelné ztráty domu je potřeba počítat s 0,9 m3, a to 
včetně nevyužitého prostoru pod šikmým dnem. 
Skladovací prostor by měl být obdélníkový a ne širší 
než dva metry. Lze využít téměř jakoukoliv místnost, 
která je suchá s rovnou a pevnou podlahou. Povrch 
stěn by měl být homogenní, pokud se omítka drolí, 
doporučujeme vystěrkovat. S úpravou prostoru 
a možnostmi jeho využití vám jistě rád poradí váš 
dodavatel nového kotle na pelety. 

8 KROKŮ K VLASTNÍMU SILU NA PELETy

Postavte si sami zásobník na pelety
využití plně automatického a zcela bezobslužného topného systému se stalo již před zhruba dvaceti lety v zahraničí 
naprostou samozřejmostí. s postupem času se tyto systémy začaly využívat i u nás. zákazníci si již uvědomili, že čas, 
který dříve věnovali přípravě a zpracování kusového dřeva nebo přikládání uhlí do zaprášených kotelen, mohou 
využít lépe. zdatnější kutilové mohou ušetřit peníze za přestavbu kotelny a postavit si sami zásobník na pelety. 
jeden pracovní víkend tak zajistí bezosblužnost po celou dobu užívání automatického kotle. 

Začínáme od montáže a připevnění žlabů pro vedení šnekového dopravníku pelet. 
Systém je složen z několika kusů, se správným výběrem jednotlivých komponent 
pomůže výrobce peletového kotle nebo specializovaná topenářská firma.

Vodící žlaby umístíme zpravidla doprostřed budoucího místa pro sklad pelet, pevně 
sešroubujeme dohromady a necháme vyústit do otvoru skrz zeď do vedlejší kotelny. 
Zkontrolujeme, zda jsou jednotlivé segmenty v  rovině, popřípadě vyrovnáme 
podložkami. Pohon šneku bude umístěn ve vedlejší místnosti. Otvor pro průchod 
zdí uděláme široký 30 cm a vysoký 20 cm, aby šlo s celou konstrukcí volně posunovat, 
a dobře jsme se dostali k následnému utěsnění nehořlavou ucpávkou (např. kusem 
desky minerální vlny). Celou konstrukci žlabu pevně přišroubujeme k podlaze, ponese 
několikatunovou zátěž pelet.

nyní vytvoříme podpůrné trojúhelníkové konstrukce pro sešikmení dolní části sila. Jednotlivé 
rámy budou od sebe vzdáleny asi 60 až 70 cm, při montáži využíváme rozpor o vnější zdi. Horní 
a střední část šikminy bude ležet právě na této konstrukci, dolní část šikminy bude opřena 
a smontována s konstrukcí žlabu. Úhel pro vytvoření šikmin je doporučen kolem 40°. Jednotlivé 
trojúhelníkové rámy mezi sebou zafixujeme a současně je přišroubujeme ke zdem. V našem 
případě jsme pracovali s již použitým stavebním řezivem, což vůbec nevadí.

2.

3.

1.
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do sila jsme ponechali jeden vstup, kterým je možno v případě potřeby vlézt 
dovnitř. Z vnitřní strany sila jsme připevnili hliníkové U-profily (zbyly z konstrukce 
sádrokartonového podhledu) a do nich zasunuli kusy stavebních desek. Poslední 
segment nasazujeme již mimo U-profily zvenku sila a zajistíme západkou nebo táhly. 
A je hotovo.

4.

5.

6.

7.

8.

Souběžně můžeme provádět instalaci plnících kusů. Obvykle se jedná o kovové trubky 
o průměru 100 mm, které budou na vnějším konci opatřeny speciální spojkou pro 
cisternové plnění pelet. Vnitřní konce trubek (jedna plnící a druhá odsávací) umisťujeme 
co nejvíce pod strop (doporučeno 20 cm pod strop) a vyústění min. 50 cm od druhé 
trubky. Pokud máme silo s větší půdorysnou plochou, směřujeme konce trubek do 
opačných konců prostoru. Cisterna nejprve nafouká například pravou část sila (z levé 
odsává přetlak) a po nafoukání až ke stropu (k vyústění trubky) lze přehodit hadice 
a plnit levou část sila. Tímto způsobem využijeme celou kapacitu skladovacího prostoru.

Trubky volíme s minimálním počtem kolen, každé koleno v cestě nám zvyšuje odrol 
v peletách. Vyvarujeme se instalace 90° kolen, které pelety zbytečně rozbíjejí. Ideálním 
řešením jsou krátké přímé trubky vyvedené vně objektu pod stropem sila. V případě řešení 
na obrázku bylo kvůli široké kamenné zdi využito stávající okénko a plnící trubky směřovány 
pod stropem do opačných koutů sila. Stěny proti vyústění plnících trubek musí být opatřeny 
pružnou zástěnou proti rozbíjení pelet o zeď při foukání. Zástěna je vyrobena z tuhé gumy, 
připevníme ji na strop nebo stěnu proti každému plnícímu otvoru.

Poté položíme pevné desky, na kterých již budou ležet samotné pelety. dbáme na to, 
abychom vytvářeli u okrajů desek co nejmenší škvíry – ty pak budeme muset ucpávat. 
Při foukání pelet totiž vzniká přetlak vzduchu, který sice cisterna odsává druhým 
otvorem zpět, ale silo musí být dobře utěsněno. V našem případě jsme použili zbylé 
stavební desky, můžeme také využít tlustší prkna (palubky) na pero a drážku, nebo jiný 
dostatečně pevný a odolný materiál.

desky řádně přišroubujeme v několika místech ke všem podpůrným konstrukcím 
(včetně šnekového žlabu) a tím zpevníme celou konstrukci. nakonec vyřešíme 
detaily zakrytování míst na konci šneku a u průchodu zdí. nyní je potřeba utěsnit 
všechny otvory. Menší spáry je možné utěsnit např. silikonovým tmelem, ty větší 
např. PUR pěnou.
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Příběh českých 
pelet. Jak se vyrábí?

Všechno začíná v lese. Ideální je výroba, která 
klade důraz na tradiční model lokální spotřeby 

– zákazník topí peletami nebo briketami, které 
vznikly z pilin z místních pil při zpracování 
dřeva vytěženého v okolních lesích.
Kmeny poražených stromů se v dřevařské 
výrobě nejprve zbaví kůry a následně rozřežou 
na truhlářské rozměry trámů, fošen a prken. 
Během takového opracování se až 30 % 
původního kmene mění v dřevěný odpad – 
štěpku a pilinu. A právě to je základ pro výrobu 
pelet. na jednu tunu pelet je obvykle potřeba 
necelých 7 m3 dřevěných pilin.

PILINA SE MUSÍ ZPRACOVAT 
V ŘÁDU DNÍ
Výroba pelet je plně automatická. Pilina 
je skladována v samostatné hale, kde 
ji manipulátor přihrnuje na příjmovou 
hydraulickou podlahu. Před vstupem do 
výrobní haly projde pilina tříděním, které 
odstraní případné příměsi, jako jsou větší kusy 
dřeva a podobně.
Pilina se musí zpracovat v řádu dní, poté co ji 
přivezou do peletárny z dřevařských provozů, 
aby neztratila na kvalitě. Fermentace, tedy 
„kvašení“ piliny, kdy ztrácí část své energie, není 
rozhodně žádoucí.

NA SUŠENÍ PELET SE SPOTŘEBUJE 
DŘEVNÍ ŠTěPKA
Piliny z čerstvého pořezu mají vysoký 
obsah vody, více než 40 %. Před samotným 
peletováním je nutné usušit pilinu na hodnotu 

okolo 11 %. Sušení piliny probíhá v bubnových 
sušárnách za pomoci horkého vzduchu, který 
zajišťují kotle na dřevní štěpku. na jednu 
tunu pelet se spotřebuje cca 0,5 m3 dřevní 
štěpky. Štěpka je skladována v hale s pilinou 
a přikládána do kotlů kombinací posuvné 
podlahy a redlerového dopravníku.
Za bubnovými sušárnami je pilina odloučena 
z proudu teplého vzduchu v soustavě cyklonů, 
z výroby odchází jen čistá pára bez prachu. 
Pilina následně putuje do zásobníku a dále 
přes drtiče – mlýny s malými kladívky, které 
sjednotí frakci pilin a hoblin na podobnou 
velikost. To zajišťuje síto s oky o průměru 
5 mm. 

ŠPIČKOVé LISy VyROBÍ I 3 TUNy  
PELET ZA HODINU
následuje míchací zásobník, kde se pilina 
krátce zdrží a cestou do lisu se do ní doplní 
ještě malé množství aditiva, to je maximálně 
1,8 % krmné mouky či škrobu, který zlepšuje 
mechanickou odolnost pelet zejména pro 
dodávky volně ložených pelet cisternou. Těsně 
před vstupem do lisu je pilina mírně navlhčena 
v kondicionéru, to pomáhá v prostupu piliny 
lisovacími kanály. 
Při lisování je pilina pomocí vnitřních rolen 
vytlačována do kruhové matrice, ve které je 
řada malých kanálků o požadované velikosti, 
které zformují pilinu do válečkovitého tvaru. 
Matrici se díky tvaru říká prstencová. Špičkové 
lisy mají velký výkon, může to být i více než 
3 tuny vyrobených pelet za hodinu.

PO ZAHŘÁTÍ PŘIJDE OCHLAZENÍ
Pelety jsou po vylisování velmi teplé, mají 
okolo 70 oC, a jsou tedy tvarově nestabilní. 
Putují ihned do chladiče, kde se pomocí 
vháněného vzduchu ochladí na teplotu 
pod 30 oC. následuje třídění, kdy se oddělí 
tzv.  odrol – všechny malé částečky pod 
3,15 mm, které nelze považovat za pelety.
U výroby vysoce kvalitních pelet je dnes 
samozřejmostí certifikace. nejvyšší kvalita je 
označena kategorií A1 dle certifikace Enplus  
a normy ČSn En ISO 17225-2. Výrobní proces 
proto podléhá přísným kontrolám.
Jakmile je výroba u konce, následuje skladování 
ve velkokapacitních silech v peletárnách, 
anebo rovnou balení pelet do 15kg sáčků či 
tunových textilních vaků big-bag, které putují 
k vám – zákazníkům. Vzpomeňte si na příběh 
vašich pelet, až vás budou hřát v zimních 
večerech. než se k vám „válečky na topení“ 
dostaly, byla to pro ně dlouhá cesta.

Čím vším si projdou ve výrobě pelety, vaše komfortní a ekologické palivo, než mohou vyrazit 
v pytlích nebo v cisterně přímo k vám do kotelny? základem je čisté dřevo bez kůry a jiných 
příměsí. než se z něj stanou standardizované válečky zvané pelety, musí urazit dlouhou cestu.

Popis výroby a fotografie dodala spo-
lečnost Waldera, která vyrábí dřevě-
né pelety na hranicích Česka a Sloven-
ska. V návaznosti na rozšíření pilařské 
výroby zde vznikla v roce 2015 na pile 
v Brumově-Bylnici peletovací linka, 
která vyrobí z pilin a hoblin až 25 tisíc 
tun dřevních pelet ročně, a distribuč-
ní centrum, odkud se dřevěné pelety 
rozvážejí zákazníkům. 

z klastru, jaký maj už dneska

světový technologie

když vidim ty naše peletový kluky  
. . .  jsem dycky hrdá,  

a čisťoučkej provoz. . .
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Kde sehnat  
kvalifikovaného topenáře?

S celosvětovým rozmachem zařízení, která 
využívají obnovitelné zdroje energie, se začaly 
objevovat instalace, které byly provedeny 
neodborně, v rozporu s platnými předpisy, 
nebo ne zcela funkčně. Od počátku roku 2015 
jsou proto také v Česku zavedeny kvalifikační 
standardy, kdy instalaci vybraných zařízení 
může provádět jen osoba k tomu pověřená. 
Těmto kvalifikacím musíte věnovat pozornost 
zejména tehdy, pokud využíváte pro financo-
vání kotle nebo jiného zdroje tepla některý  
z dotačních programů. nejčastěji to bude 
nová Zelená úsporám nebo Kotlíkové dotace.

JAK SI SPRÁVNě VyBRAT TOPENÁŘE
Jestli má váš dodavatel potřebnou kvalifi-
kaci, můžete zjistit velmi jednoduše na webu, 

který usnadňuje vyhledání správného tope-
náře nebo montážníka přímo ve vaší lokalitě. 
Webová stránka se jmenuje Kvalifikovaní to-
penáři pro dotace a revize kotlů a naleznete 
ji na adrese www.topenaridotace.cz. 
K oprávněnému vykonávání činnosti nestačí 
pouze živnostenský list. Montážníci, kteří 
instalují zdroje tepla využívající obnovitelné 
zdroje energie, musí mít potřebná osvědčení 
o profesní kvalifikaci. Zkoušky z profesních 
kvalifikací jsou dle zákona č. 406/2000 Sb. 
povinné pro instalaci všech dotovaných 
zdrojů využívajících obnovitelné zdroje 
energie. Týkají se tedy kotlů a kamen na 

pelety, kotlů a kamen na dřevo, tepelných 
čerpadel i solárních systémů.

REVIZE A KONTROLy KOTLŮ
Ale to není všechno. Potřebujete provést revizi 
kotle? na webu www.topenaridotace.cz také 
najdete vyhledávač osob odborně způsobi-
lých ke kontrolám technického stavu a pro-
vozu spalovacích zdrojů (kotlů) na tuhá paliva. 
Jsou zde zapsány osoby pro kontroly kotlů 
dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 
databáze je průběžně doplňována o osoby 
s oprávněním k instalaci, provozu a údržbě 
kotlů a dalších zdrojů tepla.

chcete instalovat peletový kotel nebo kotel na biomasu financovaný z kotlíkových dotací? nebo 
peletová kamna z nové zelené úsporám? pak musíte vybírat jen z topenářů s platnou profesní 
kvalifikací. s výběrem vám pomůžeme na portále www.topenaridotace.cz, kde si můžete najít 
topenáře nebo montážníka ve vašem okolí a hned u něho vidíte, co umí.
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Jste topenář 
a potřebujete zkoušku 
z profesní kvalifikace?

Veškeré informace, přihlášení na zkoušky a vyhledávání topenářů pro 
instalace i kontroly kotlů v okolí vašeho bydliště najdete na webu 

www.topenaridotace.cz

Zkušebna České pelety zve další zájemce o profesní kvalifi-
kace dle zákona č. 406/2000. Úspěšně jsme prozkoušeli již 

 více jak 2000 topenářů, montážníků a instalatérů  
         kotlů a kamen na biomasu, solárních termických 
    a fotovoltaických systémů a tepelných  
   čerpadel. Uchazeči jsou u nás současně
    proškoleni a seznámeni s novinkami  
    v oboru. Získávají také řadu
     bonusů, zápisů zdarma  

v placených topenářských  
vyhledávačích a slev na  

tepelnou techniku.
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priority českých domácností se rychle mění, aspoň co se týče vytápění. Čím dál důležitější 
jsou efektivita, čistota a komfort. éra uhlí se definitivně blíží ke konci a Češi si oblíbili dřevní 
pelety a brikety. počet peletových kotlů a kamen u nás už přerostl hranici 35 tisíc. situaci 
v posledních letech významně pomáhají kotlíkové dotace a také blížící se zákaz používání 
zastaralých uhelných kotlů.  

Uhelné kotle, které spadají do nejnižší 
1. a 2. emisní třídy, musí podle zákona skončit 
svůj provoz nejpozději do září 2022. Jinak 
hrozí pokuta až 50 000 Kč. V České republice 
přitom v těchto nevyhovujících kotlích 
stále topí odhadem 300 000 domácností, 
ve třetině českých obcí navíc není zavedena 
plynofikace. 
Přechod k ekologičtějším způsobům vytápění 
měly Čechům ulehčit kotlíkové dotace. V roce 
2021 se chystá poslední vlna příjmu žádostí, 
o dalším pokračování se teprve vyjednává. 
Ve většině krajů jsou dotační prostředky 
rychle čerpány a probíhají instalace nových 
kotlů. Na rozdíl od předchozích výzev, ty 
aktuální se už nevztahují na žádné kotle, 
které umí spalovat uhlí (tj. čistě uhelné ani 

tzv. kombinované). Nejvyšší podporu až 
127 500 Kč mají přiznanou kotle na dřevní 
pelety, které jsou mezi pevnými palivy stále 
populárnější.  

„Odhadujeme, že až třetina 
žadatelů v kotlíkových 
dotacích sáhne po kotli na 
biomasu, který bude spalovat 
dřevní pelety, brikety nebo 
kusové dřevo.“  
Vladimír Stupavský,  
předseda Klastru Česká 
peleta

Kotlům na pelety a brikety v roce 2020 
nahrával i vývoj cen na trhu s palivy. Ceny za 
elektřinu, plyn a hnědé uhlí stagnovaly anebo 
rostly v uplynulé topné sezoně v průměru 
o 5 –10 % a zdražovaly také některé teplárny. 
Ani do budoucna se nedá očekávat, že by 
dodavatelé teplo zlevňovali. Za zdražováním 
stojí růst cen uhlí na světových trzích, 
a  rapidní zdražení emisních povolenek 
v zemích Evropské unie. 
Ceny dřevních paliv naopak na jaře klesaly, 
mimo jiné kvůli kůrovcové kalamitě, vytíženosti 
českých pil a velkým zásobám piliny, která 
vzniká jako odpadní surovina při zpracování 
dřeva. Pokud bude schválen návrh na snížení 
DPH na dřevní paliva na 10 %, můžeme 
očekávat další pokles cen dřevních paliv. 
Výroba pelet a briket v Česku nebyla 
významně zasažena ani koronavirovou krizí. 
Produkce dřevních paliv běží, protože piliny 
je stále dostatek. Ceny pelet poklesly na 
jaře v průměru o 20 %, což je o 5 % hlubší 
pokles než v předcházejícím roce. V létě se 
pohybovaly kolem 5 400 Kč za tunu volně 
ložených pelet a 5 600 Kč u sáčkovaných. 
Každoročně je možné při nákupu pelet na 
jaře ušetřit až 1 000 Kč na tuně, což odpovídá 
u průměrného rodinného domu úspoře 
5 000 Kč za topnou sezonu. Podobně jsou 
na tom i dřevní brikety.

Zájem o pelety roste. 
České peletárny přibývají a rozšiřují 
kapacity, kotlů a kamen se prodává víc

V ČíSlECH: Peletové vytápění v roce 2019

 celkem 400 tisíc tun dřevěných pelet se vyrobilo v ČR v r. 2019
 z toho 378 tisíc tun pelet certifikovaných v systému ENplus, kvality A1
 znamená to meziroční růst o 6 % (23 tisíc tun)
 celkem v ČR je v provozu 37 peletáren
 v ČR je nainstalováno přes 35 000 peletových kotlů a kamen
 aktuální domácí spotřeba je 110 tisíc tun ročně
 67 % českých pelet je určeno na export (Rakousko, Německo, Itálie)
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nemejou, ale

nezmrznou...

ČESKýCH PELET JE DOST A JSOU 
V NEJVyŠŠÍ KVALITě
Kde je poptávka, tam roste i nabídka. A po 
českých peletách není poptávka jen doma. Dvě 
třetiny všech v Česku vyrobených pelet jsou 
stále určeny na vývoz do Rakouska, Německa 
a Itálie. Čeští výrobci tak zažívají už 17 let 
stabilního růstu. Rok 2019 uzavřeli s bilancí 
400 tisíc tun dřevěných pelet, tj. vyrobilo se 
u nás o 23 tisíc tun více než v předcházejícím 
roce. V příštím roce se výroba opět zvětší díky 
otevírání nových peletáren i rozšiřování kapacit 
u těch stávajících.

„Pelet u nás bude vždycky 
dost. Jsme sice proexportně 
orientovaná země, ale naši 
výrobci i prodejci vždy pama-
tují v první řadě na svoje české 
zákazníky. Řada z nich se 
řídí politikou, že lepší je prodat 
doma, než vyvážet do zahraničí.“  
Vladimír Stupavský, předseda 
Klastru Česká peleta

Dobrá zpráva je, že kulatým razítkem ENplus 
s označením nejvyšší jakosti A1 se v roce 2019 
pyšnilo 378 tisíc tun pelet. Jsou to pelety 
vyrobené pouze z chemicky neošetřených 
zbytků dřeva bez příměsí kůry a obsahující 

méně než 0,7 % popela. V kvalitě ENplus A2, 
tedy s kůrou, bylo vyrobeno 1 200  tun. 
Zákazníci si mohou být jisti, že získají při 
koupi českých certifikovaných pelet tu 
nejvyšší kvalitu. Kulaté razítko ENplus zároveň 
otevírá českým peletám cestu na západo-
evropské trhy. 
Klastr Česká peleta, který uděluje v České 
republice certifikaci a kontroluje kvalitu pelet, 
přitom varuje před nákupem levných pelet 
z východní Evropy. S nižší cenou přichází také 
nižší kvalita, nižší výhřevnost, více popele 
a nepovolených přísad, takže ve výsledku 
může být účet za celou topnou sezonu 
mnohem vyšší než s českými peletami. 

„Mnozí zákazníci si už na vlastním kotli ověřili, 
že se nevyplatí šetřit. Nekvalitních pelet spálíte 
víc, poškodíte si hořák a v součtu to celé vyjde 
mnohem dráž,“ uvádí Vladimír Stupavský.

CO CHySTAJÍ ČESKé PELETÁRNy?
Mezi sedmatřiceti českými peletárnami 
byli v  roce 2019 největšími výrobci Mayr-
Melnhof Holz v Paskově (96 tisíc tun ročně), 
druhé místo měla pila Stora Enso ve Ždírci 
nad Doubravou (78 tisíc tun). Třetí v pořadí 
byl Pfeifer Holz s peletárnami v Chanovicích 
a Trhanově (60 tisíc tun). Tito tři výrobci byli 
v součtu zodpovědní za 2/3 výroby pelet 
v České republice. Do budoucna můžeme 
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. . .  eště pár let a na uhlí 

si nikdo ani nevzpomene. . .

očekávat podle zásady bezodpadového 
průmyslu, že menší či větší peletárna 
vyroste u každé pily, jako to už dnes vidíme 
v Rakousku nebo v Německu.
V Paskově v loňském roce společnost 
Mayr-Melnhof Holz investovala do nové 
peletovací linky, sušičky a lisu, staví se zde 
další velkokapacitní peletové silo a chystá 
se navýšení výroby pelet až na 130 tisíc tun 
certifikovaných pelet ENplus A1 ročně.

 „Naše pila v Paskově se neu-
stále rozrůstá. Zlepšujeme 
zde dřevozpracující technolo-
gie a zvyšujeme objem výroby 
řeziva a pelet. Pilina náš závod 
prakticky neopouští, všechny 
dřevní zbytky zpracováváme 
do podoby pelet.“ 
Franz Schwarzauger, jednatel 
Mayr-Melnhof Pellets Paskov

 

Výroba dřevních pelet v dřevozpracujícím 
závodě Pfeifer v Chanovicích také prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí a navýšila kapacitu 
až na 120 000 tun, zároveň se zde rozšiřuje 
kapacita pořezu na 800 000 m3 kulatiny. 
Vedle nových technologií na zpracování 
dřeva zde byly instalovány nové peletovací lisy 
a postavena tři nová sila. Skupina Pfeifer se brzy 
stane absolutní jedničkou na evropském trhu 
s peletami a zhruba pětinu své produkce bude 
vyrábět v Česku. Klíčovou roli při rozhodování 
o další expanzi výroby v Chanovicích hrála 
celoevropská poptávka po českých peletách.

„U pelet vidíme stabilní 
růst na všech relevantních 
trzích. Vytápění peletami je 
populárnější než kdy jindy, 
výhody jsou nesporné. Díky 
pozitivnímu vývoji na trhu se 
naše objemy prodejů zvýší do 
roku 2024 až na 560 000 tun 
dřevních pelet ročně.“  
Michael Pfeifer,  
CEO skupiny Pfeifer

EVROPA ZŮSTÁVÁ NEJVěTŠÍM 
VýROBCEM PELET NA SVěTě
Pelety postupně nahrazují uhlí po celém 
světě. Skokově posilují díky odklonu mnoha 
států od fosilních paliv, Českou republiku 
nevyjímaje. Dobrou zprávou je, že celosvětová 
produkce dřevních pelet a obchod rostou 
již patnáct let v řadě. Když se podíváme 
na celkovou světovou výrobu a spotřebu, 
byl globální růst za posledních deset let 
v podstatě lineární. Svědčí to o celkově 
stabilním a důvěryhodném globálním trhu. 
I evropská produkce pelet se rok od roku 
zvyšuje. Podíváme-li se na Evropu jako 
kontinent, v roce 2018 se zde vyrobilo celkem 
20,3 milionu tun pelet. Nejvíc pelet se vyrobí 
v Německu, Švédsku, Rusku, Lotyšsku a ve 
Francii. Sledujeme-li, kolik pelet vyrobí 
Evropská unie, je se svými 16,9 miliony tun 
největším výrobcem pelet na světě. 
Největší pozornosti se obvykle těší 
průmyslové trhy, ale na globální úrovni během 
posledních let zaznamenal impozantní růst 
i trh s peletami pro vytápění domácností. 
Ten je poháněný především vysokými cenami 
topných olejů a svoji roli hraje i všeobecný 
odklon od fosilních paliv. Trh vytápění domů 
a bytů je tichým tahounem průmyslu.
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37              400 000            67 %             35 000             96 %



Sledujte novinky ze světa komfortního vytápění
Přidejte se mezi Přátele Tety 
Pelety na Facebooku
Nechejte si posílat do své 
e-mailové schránky  
Zpravodaj

Vše potřebné najdete na 
www.ceska-peleta.cz
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