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ZÁKAZ KRBŮ V ČESKU NA SPADNUTÍ. 

EU UŽ JICH MÁ PLNÉ ZUBY, 

OHROŽUJÍ PRÝ LIDI

aazdravi.cz



OKAMŽITĚ OMEZTE SPALOVÁNÍ DŘEVA, 

VYZÝVAJÍ VĚDCI KVŮLI EMISÍM KARCINOGENŮ

energozrouti.cz



ZÁKAZ KRBOVÝCH KAMEN A DALŠÍCH

LOKÁLNÍCH TOPENIŠŤ JE ZNOVU AKTUÁLNÍ, 

KVŮLI NOVÝM LEGISLATIVNÍM NÁVRHŮM EU

energozrouti.cz



TOPÍTE DŘEVEM MÍSTO DRAHÉHO PLYNU ČI ELEKTŘINY? 

PŘIPRAVTE SE NA NEJHORŠÍ, 

BRZY VÁM TO ZŘEJMĚ ZAKÁŽOU

ctidoma.cz



DOMÁCÍ KRBY NA DŘEVO MOHOU PODLE

VĚDCŮ ZPŮSOBOVAT ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE

energozrouti.cz



HONEM TO SDÍLEJTE, NEŽ TO 

SMAŽOU!!!



TĚŽBA UHLÍ

DOPADY NA KRAJINU



Verursacher der Emissionen von Feinstaub in Bayern

Chov 

hospodářských zvířat

Manipulace se 

zaprášeným zbožím

Hospodaření na 

orné půdě

Průmyslová zařízení

Malá spalovací zařízení 
Ostatní provoz

Zvíření dopravou

Doprava

Provoz

MIKROPRACH



UHLÍKOVÁ STOPA

TĚŽBA PLYNU



ZTRÁTY PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

PŘIBLIŽNĚ 17%

AŽ 65% VYROBENÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE SE ZTRÁCÍ

CESTOU KE SPOTŘEBITELI !

ZTRÁTY DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PŘIBLIŽNĚ 50%



MÍSTO SLOŽITÝCH GRAFŮ A VYSVĚTLOVÁNÍ, SE ZAČTEME DO

ČLÁNKU OD PANA ING. ZDEŇKA LYČKY PRO AQUATHERM TIMES. 

DOVOLÍM SI CITOVAT PODSTATNÉ PASÁŽE:

Fejk No.1: Konec dotací na biomasové kotle

V Evropské unii se opravdu nějakou dobu hovoří o udržitelnosti 

energetického využívání biomasy. 

V některých členských státech došlo v posledních dvaceti létech k 

výraznému nárůstu spalování dřevní i rostlinné biomasy v elektrárnách 

a teplárnách. 

Štěpka i průmyslové pelety nahradily v těchto energetických zdrojích 

uhlí v takové míře, že musí být ve velkém dováženy ze zámoří. 



V balíčku FIT FOR 55, který je hitem nejen „energetických“ diskuzí 

posledních měsíců, byla proto Evropskou komisí navržena revize 

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED), která má důsledně 

řešit i tzv. kritéria udržitelnosti.

Velice zjednodušeně lze říci, že kritéria udržitelnosti definují přísná 

pravidla pro to, jakým způsobem a z jaké půdy (lesů) lze získávat dřevní 

i nedřevní biomasu. 

Důvodem je zabránit například cílenému a nekontrolovanému mýcení 

lesů bez patřičné „náhrady“ opětovným zalesněním, či 

nekontrolovanému využívání odpadů ze zemědělství na úkor dopadů 

na kvalitu půdy a obsah organické hmoty v ní (energetické využití 

zemědělské biomasy na úkor zaorání, hnojení, využití v živočišné 

výrobě).



Má být přísně dodržován také takzvaný kaskádový princip, který 

zjednodušeně říká, že energetické využití biomasy má být až poslední 

možnou alternativou. 

Tedy, že spálit lze pouze dřevo, kterému již nelze přidat žádnou vyšší 

užitnou hodnotu. 

Kritéria udržitelnosti podle RED mají výrazně omezit dotování výstavby 

a provozu nových zdrojů energie z biomasy. 

Ovšem týkají se zdrojů energie a tepla od jmenovitého příkonu 5 MW, 

tedy zcela jiné kategorie, než jsou malé domovní kotelny! 

Nicméně ihned po zveřejnění balíčku FIT FOR 55 se v některých 

médiích objevily zaručené informace, že jeho zavedení znamená 

konec dotací na biomasové kotle v kotlíkových dotacích! 



Panečku, to je ale fejk jak Brno.



Fejk No. 2: Dřevo při spalování produkuje víc CO2 jak uhlí

Jedním z argumentů bojovníků proti vytápění domácností biomasou je 
argument, že teorie o CO2 neutralitě spalování dřeva a dřevní hmoty je již 
zastaralá. 

Stále sice platí, že dřevo během svého růstu absorbuje CO2, které se ve 
formě uhlíku ukládá v dřevní hmotě, a jeho spálením se oxidací uhlíku uvolní 
do ovzduší stejné množství CO2, kolik ho strom za svého života „vstřebal“.

Nicméně strom spálím za rok, kdežto rostl a „vstřebával“ několik desetiletí.

Takže uhlíková neutralita je podle nových pořádků nesmysl. 

Ovšem toto tvrzení platí jen částečně, a to v případě jediného stromu.

Ovšem palivové dřevo pro vytápění domácností je u nás získáváno 
především jako „druhotná“ surovina při těžbě dřeva. 

Je to dřevo, které v drtivé většině nelze použít pro dřevozpracující průmysl a 
jeho podíl na celkové těžbě je menší jak 15 %.



Pokud pomineme těžké období kůrovcové kalamity, pak těžba dřeva 

probíhá u nás podle přísných pravidel udržitelnosti. 

Demonstrujme si to na jednom hektaru lesa. 

Ten dlouhodobě absorbuje velké množství CO2. 

Průběžně se v něm těží dříví, to ovšem ročně v řádech procent z 

celkového objemu dřevní hmoty. 

Hmota, která se vytěží, během krátké doby doroste. 

Průměrný roční přírůstek dříví je u nás více jak 7 m3 na hektar. 

I z toho mála poražených stromů se ale z lesa vyveze k dalšímu 

zpracování jen řádově 60 % jejich celkové hmoty. 



Téměř 30 % hmoty stromu tvoří kořenový systém a pařezy, zbytek 

malé nehroubí a asimilační orgány (malé větve, větvičky, listí, jehličí), 

které zůstávají v lese. 

A z vytěženého množství se jen nepatrná část použije jako palivo pro 

vytápění domácností.

Většina vytěženého zdravého dřeva je použita na výrobky, které ještě 

další desetiletí budou v sobě zadržovat vázaný uhlík. 

Pokud tedy budeme brát les jako organismus, který váže vzdušné 

CO2, pak při udržitelném lesním hospodářství vstřebává ročně víc 

CO2, než se jej uvolní při spálení dřeva, které se ve stejném roce z 

lesa vytěží. 



A i když zohledníme uhlíkovou stopu zapříčiněnou těžbou a 

dopravou, je palivové dřevo i dřevní peleta jednoznačně uhlíkově 

„nejčistším“ způsobem vytápění domácností.



Fejk No.3: zákaz spalování dřeva v domácnostech

No a na závěr jsem si nechal tu největší „fejkovku“. 

Totiž, že je na spadnutí zákaz spalování dřeva v domácnostech.

Důvodem má být extrémní množství emisí především jemného 
prachu ze spalování dřeva, jak dokládají studie z Velké Británie a 
Řecka.

Obsah těch studií tady nebudu rozebírat, to je na samostatnou studii 
těchto studií. 

Ale například vědci z Řecka dospěli k závěru, že největší problémy s 
jemným prachem dělají na jejich malebném poloostrově každoroční 
velké požáry. 

Jejich britští kolegové zase zkoumali emise z otevřených krbů a 
starých kamen, která se na Ostrovech stále ve velkém využívají k 
vytápění.



Nicméně to nemění nic na faktu, že lokální vytápění domácností 
pevnými palivy se podle metodiky Českého hydrometeorologického 
ústavu i u nás podílí ze 70 % na emisích jemného prachu velikosti 
PM2,5. 

Přes to se ovšem daří plnit na 99,9 % území republiky přísné EU imisní 
limity na tuto složku jemného prachu. 

Ale především, zcela zásadní podíl na emisích PM2,5 mají staré 
prohořívací a odhořívací kotle spalující uhlí, které by měly být 
následující otopnou sezónu vyřazeny z provozu. 

Běžný odhořívací kotel spalující uhlí „vypustí“ za rok do ovzduší 
řádově 25 kg PM2,5 a prohořívací uhelný kotel 150 kg. 

Naopak běžná krbová kamna spalující dřevo méně jak 10 kg, 
zplyňovací kotel na kusové dřevo pouze 2 kg za rok a peletový kotel 
necelý 1 kg!



Takže prostou záměnou statisíců starých prohořívacích a 

odhořívacích kotlů na uhlí za moderní kotle a kamna na biomasu lze 

snížit celkové emise jemného prachu v řádech několika desítek 

procent. 

Zasvěcený pozorovatel může škodolibě poznamenat: „jsi tak trochu 

zapomněl na benzo(a)pyren, frajere“. 

Kdepák, nezapomněl. 

Staré kotle na uhlí se na emisích benzo(a)pyrenu podílejí ještě 

podstatně výrazněji, než je tomu u emisí prachu. 

Nové kotle na biomasu emitují tohoto vysoce karcinogenního 

uhlovodíku 10 x (zplyňovací) až 1000 x (peletové) méně než kotle 

uhelné. Takže tady bychom taky měli mít vystaráno.



A to je také důvod, proč není zapotřebí zakazovat provoz 

spalovacích zdrojů na biomasu. 

Ale především se o tom u nás nikde „ve vyšších“ patrech nehovoří.

Národní program snižování emisí má dlouhodobě naplánováno na 

rok 2025 pouze omezení dostupnosti kotlů na uhlí. 

Ovšem to se hovoří o prodeji nových kotlů a realizace tohoto plánu je 

víc jak nejistá. 

Možná nebude ani zapotřebí.





DÁLE NĚKOLIK CITÁTŮ Z ČLÁNKU PREZIDENTA CECHU KAMNÁŘŮ

ČESKÉ REPUBLIKY MGR. LIBORA SOUKUPA

SPALOVÁNÍ DŘEVA V MODERNÍCH TOPIDLECH JE EKOLOGICKÉ I

EKONOMICKÉ, KAMNA ANI KRBY NIKDO NAZAKAZUJE A ANI SE K TOMU

NECHYSTÁ!

Ze všeho nejdřív je třeba zmínit skutečnost, že nikdo nechce a 

nebude zakazovat či omezovat správně fungující kamna či krby.

Respektují-li jejich výrobci současné přísné účinnostní a emisní limity

A topí-li v nich jejich uživatelé správně, což je v zájmu nás všech, 



Je třeba zdůraznit, že jde o zdroje:

• ekonomické (relativně nízká cena dřeva, jeho dostupnost, vysoká 

účinnost kamen)

• ekologické (příznivý dopad na životní prostředí, obnovitelný zdroj 

energie, minimální uhlíková stopa)

• nezávislé (fungují nezávisle na dodávce el. energie a dalších sítí)

• zdraví prospěšné s pozitivním vlivem na psychiku (sálavé teplo, 

přítomnost živého ohně, generátor záporných iontů)

• s výhodným faktorem neobnovitelné primární energie (minimální 

energetická náročnost na výrobu a dopravu energie k místu 

spotřeby)

• estetické (významný středobod interiéru)





Biomasa je obnovitelný zdroj energie. 

Existuje mnoho druhů biomasy, ale nás bude zajímat výhradně 

kusové dřevo. 

O jeho obnovování se stará sama příroda, kvůli udržení harmonie 

mezi čerpáním a růstem musí ale člověk vydatně pomáhat výsadbou 

nových stromů a péčí o ně. 

Dřevo je ta nejúžasnější energetická „baterie“ na světě a pokud je 

dobře uskladněno, je i po staletích schopno uvolnit energii, kterou do 

ní slunce, voda a vzduch uložily. 

Poměr mezi uloženou energií a energií využitelnou pro vytápění 

označujeme slovem účinnost, a protože stromy rostou relativně 

pomalu, je velmi moudré využívat tuto dlouhé roky ukládanou energii 

co nejefektivněji.





Moderní topidla to umí. 

Energii uvolněnou v ohništi uloží do akumulační masy (šamoty, 

kachloví…) a postupně předají do vytápěného prostoru. 

Současná kamna a krby jsou účinné „stroje“, které šetří přírodu a 

smysluplně využívají dřevní biomasu.

Samotné spalování dřeva je poměrně složitý proces, který ovlivňuje 

řada faktorů. 

Zásadní roli hraje kvalita paliva, hlavně jeho vlhkost, konstrukce 

spalovací komory, způsob a množství přiváděného vzduchu. 

I to nejdokonalejší spalování dřevní biomasy produkuje vedle tepelné 

energie i další plynné složky a pevné částice. 

Hovoříme v této souvislosti o emisích, tedy o látkách znečisťujících 

ovzduší. 



Čím kvalitněji dřevo spálíme, tím menší je procento produkce 

nežádoucích znečisťujících látek. 

Mezní hodnoty přítomnosti těchto látek v procesu hoření udávají tzv. 

emisní limity a zdůrazňována bývá hlavně přítomnost prachových 

částic a oxidu uhličitého. 

Lokální topidla spalující biomasu jsou přitom CO2 neutrální. 

Při spalování dřeva se do atmosféry uvolňuje jen takové množství 

CO2, kolik z ní stromy při svém růstu získávaly.





JAK JE TO S KRBOVÝMI KAMNY, KRBOVÝMI ČI KAMNOVÝMI

VLOŽKAMI A KACHLOVÝMI/OMÍTANÝMI KAMNY NEBO SPORÁKY?

Pro správné pochopení problematiky limitů a jejich konkrétních 

hodnot, vztahujících se k jednotlivým typům topidel, je třeba rozlišit 

dvě základní kategorie:

1) Topidla průmyslově vyráběná 

2) Kachlová/omítaná individuálně stavěná kamna



1) Topidla průmyslově vyráběná 

jsou topidla, která byla navržena pro 

průmyslovou sériovou výrobu.

Jednotlivé prototypy prošly 

zkušebnou, parametry včetně 

emisních limitů zde byly změřeny a 

informuje o nich energetický štítek. 

Pokud splňují limity dle nařízení EU, 

které stanoví požadavky na 

„ekodesign lokálních topidel na tuhá 

paliva“ (2015/1185), lze tyto zdroje 

bez jakýchkoli omezení při dodržení 

pokynů daných výrobcem v České 

republice instalovat a používat. 

KRBOVÁ KAMNA



2) Kachlová/omítaná individuálně stavěná kamna



Jsou to topidla, která staví podle svého originálního projektu kamnář. 

Nelze je jednoduše přenést do zkušebny, měřit a unifikovat. 

Proto musí být postavena tak, aby byla celá spalinová cesta v 

souladu s dimenzovacím protokolem, spočítaným metodou, kterou 

detailně popisuje norma ČSN EN 15544. 

Takové topidlo pak splňuje předepsané limitní hodnoty, které lze v 

rámci stejné kategorie topidel směle srovnat s požadavky na 

„ekodesign“.  

Výstupy výpočtu dle ČSN EN 15544 slouží zároveň jako podklad pro 

tvorbu energetického štítku individuálně stavěného topidla, 

technického listu, zprávy pro kominíka apod. 

I tyto zdroje tedy lze bez jakýchkoli omezení při dodržení pokynů 

daných výrobcem v České republice instalovat a používat. 



Kamnáři sdružení v oborové 

organizaci Cech kamnářů ČR 

(www.cechkamnaru.cz ) již řadu 

let běžně nabízejí i u staveb 

tradičních kuchyňských 

kachlových sporáků moderní 

nízkoemisní ohniště. 

Nový konstrukční princip 

spalovací komory, podobný více 

kamnovému ohništi, zde 

umocňuje topnou funkci (vyšší 

spalovací teploty, více energie 

pro akumulační masu) a posunuje 

i toto tradiční kuchyňské topidlo 

do kategorie ekonomických a 

ekologických zdrojů.



Energetické i emisní parametry individuálně stavěných kamnářských 

konstrukcí byly ostatně nedávno ověřovány v certifikované laboratoři 

při Vysoké škole báňské v Ostravě. 

Měření bezezbytku potvrdila, že současná kamnářská díla splňují 

aktuální i plánované emisní a účinnostní limity, nezatěžují životní 

prostředí a právem patří do 21. století. 

Životnímu prostředí naopak škodí taková topidla, která neodpovídají 

výše uvedeným normám (neprošla zkušebnou nebo nejsou 

postavena podle normy ČSN EN 15544), 

uživatel v nich netopí v souladu s návodem nebo používá nevhodné 

palivo. 

Házet všechna topidla na dřevo do jednoho pytle je stejné jako 

porovnávat provoz nejnovějšího benzínového motoru s motorem s 

vyříznutým katalyzátorem, ve kterém majitel spaluje použitý olej z 

fritézy.



Až vám bude zase někdo tvrdit, že jsou všechna kamnářská díla 

zdraví škodlivá, že poškozují přírodu, že je čeká zákaz používání a 

nahradí je plyn s elektřinou, tak ho neposlouchejte a vydejte se pro 

ověřené informace a odborné rady k těm, kteří věcem rozumí.

Za všechny alespoň tři tipy:

Výzkumné energetické centrum (VEC) při Vysoké škole báňské v 

Ostravě  https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/

TZBinfo - Odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov 

https://www.tzb-info.cz/

Cech kamnářů České republiky 

https://www.cech-kamnaru.cz/

https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/
https://www.tzb-info.cz/
https://www.cech-kamnaru.cz/


A NA ZÁVĚR DVA CITÁTY DR. THOMASE SCHIFFERTA

VÝKONNÉHO ŘEDITELE RAKOUSKÉHO SDRUŽENÍ KAMNÁŘSKÝCH

SVAZŮ (KOV - KACHELOFENVERBAND)

Za posledních 20 let se emise kachlových kamen snížily o 85%

Důvodem je optimalizace spalování.

Protože moderní individuálně stavěná kachlová kamna neprodukují 

prakticky žádný jemný prach, byla oceněna rakouskou ekoznačkou.



Jeden ohňostroj na Silvestra způsobí během 

několika hodin více jemného prachu, než 

všechna rakouská kachlová kamna za rok.
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