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Milí čtenáři, vážení odběratelé tepla.

Léto vpravdě tropické je dávno za námi. Během nekončí-
cích veder jsme se na ochlazení, déšť a třeba i ranní mlhy 
těšili všichni. Mezi prvními se samozřejmě dočkali ti, kteří 
bydlí na horách. Z našich instalací zahájilo topnou sezonu 
nejdřív Centrální zásobování teplem Kovářská. Do Kruš-
ných hor, nadmořské výšky téměř 1 000 metrů, dorazil 
podzim už koncem září.

My ostatní jsme si na to správné sychravo počkali. Ovšem 
ani na chvilku jsme nezaháleli. IVORY Energy se podaři-
lo rozšířit řadu CZT a vstoupit na polský trh. Vnímáme ho 
jako prostředí s velkým potenciálem, protože ve značné 
míře stále využívá neekologické, neobnovitelné a životní 
prostředí znečišťující uhelné zdroje energie. Neustále si 
potvrzujeme, že biomasa má budoucnost. Lokální surovi-
na znamená vždy dlouhodobě nejstabilnější cenu paliva. 
Dokáže eliminovat rizika představující například meziná-
rodní konflikty, pohyby kurzu či globální obchody s komo-
ditami.

V této souvislosti stojí za zmínku, že jednoznačnou pod-
poru vyjadřuje energii z biomasy i tuzemská samosprá-
va a EU. Což potvrzuje další kolo Kotlíkových dotací. Lidí, 
kteří přecházejí na vytápění peletami, každoročně přibý-
vá. Osobně mám z takového trendu velkou radost. Naše 
přesvědčení, že jde o nejefektivnější a nejšetrnější způsob 
zisku tepelné energie, podporuje několik zjištění. Kromě 
osobních zkušeností s pohodlným a bez nadsázky voňa-
vým používáním pelet, je to také statistika: V České repub-
lice zemře na následky znečištěného ovzduší kolem 5 000 
lidí ročně. Vytápění biomasou to může změnit.
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Úvodní slovo

Přeji Vám, abyste se v předvánočním shonu zvládli na 
chvilku zastavit a užili jste si předvánoční čas s naší Kotel-
nou v teple rodinného kruhu a s šálkem dobrého nápoje.
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Hezké vánoční svátky plné rodinného tepla přeje
Petr Mach, předseda představenstva IVORY Energy
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Moffett: Malý silák 
k vašim službám

Sledujte 
teplozpelet.cz

Nový přírůstek chodí jako krab

Přebrodí potok, zvládne lesní cestu

Říká se mu terénní ještěrka, vjede téměř kamkoli, je rychlý 
a mrštný. Se závěsným vysokozdvižným vozíkem Moffett 
se setkávají zákazníci CDP Ivory, kteří si objednají dopra-
vu balených pelet, briket nebo uhlí. Dostane se do méně 
přístupných míst, zvládne přebrodit potok, kličkovat mezi 
stromy, projet ulicí plnou aut. Díky terénnímu manipuláto-
ru můžeme dostát heslu „Palivo až ke kotli“.

Vozík je umístěn za kamion pomocí vidlí, na kterých hyd-
raulicky zvedne celou svou váhu. Nezabírá místo pro ná-
klad a převáží se zároveň s ním. V cíli sjede stroj během 
necelé minuty na zem a je připraven ke složení palet  
s palivem. S jeho pomocí složí řidič topivo prakticky kde-
koli i bez nákladní rampy. Moffett je široký 245 centimetrů 

Před rokem jsme spustili samostatné webové stránky. 
Jejich posláním je informovat zákazníky o aktuálních ak-
cích, výhodných nákupech nebo soutěžích. Na jaře napří-
klad obsahovaly podrobnosti k soutěži o palivo zdarma, 
jejích pravidlech a nabídce akčních produktů. Právě teď 
na webu najdete vše potřebné k nové službě Palivo na 
splátky. Můžete se seznámit s výpočtem úvěru, zjistíte, 
co potřebujete k jeho vyřízení. Součástí stránky je také 
přehledný videonávod, jak o Palivo na splátky požádat. 
Sledujte www.teplozpelet.cz.

Máme další vozík. A není to žádné ořezávátko! Všestran-
ný, velmi efektivní model Moffett M4 20.3NX dokáže 
věci, které oceňují naši řidiči i zákazníci. Jako jeden z má- 
la se pohybuje takzvaným krabím krokem, tedy jízdou  
do boku. 

Pro technické nadšence připojujeme několik specifikací:
Pohon:   diesel
Poháněná kola:   3
Nosnost    2 000 kg
Výška zdvihu:   3 040 mm
Délka vidlic:   1 600 mm + 1 200 mm výsuv
Hmotnost:   1 830 kg

K čemu je dobré umět „chodit“ jako populární mořský 
živočich se ukáže, jakmile Moffett vjede do skutečně úz-
kých prostor. Protože je řízen zadním kolem a přední kola 

V obraze

a stejně tak vysoký. Má pohon na všechna čtyři kola, která 
jsou uzpůsobena velikostí i dezénem do terénu.  Pracuje 
rychle a obratně, řidič není odkázán na pomoc další oso-
by. Spolehlivých parťáků do nepohody se značkou Moffett 
máme v CDP Ivory momentálně pět. V příštím roce jejich 
počet opět navýšíme.

jsou otáčecí, může se točit v neuvěřitelně malém polomě-
ru. Extrémní ovladatelnost umožňuje přepravovat nejen 
zboží na paletách, ale také dlouhé náklady. A to do míst, 
kam by s běžným strojem nezajel ani nejšikovnější šofér. 
Je skvěle ovladatelný poblíž nákladního auta i ve skladu, 
spolehlivě pracuje na zpevněném povrchu a zároveň ve 
středně těžkém terénu.

O pohon vozíku se stará naftový motor s pístovým čerpa-
dlem s proměnlivým hydraulickým průtokem, každé kolo 
navíc pohání hydromotor. Jak už jsme u Moffettů zvyklí, 
jsou vybaveny vidlicemi. V případě řady NX jde o výsuv-
né moduly, které se mohou roztahovat a měnit tak šířku. 
To se hodí při zvedání břemen. Po připojení k automobi-
lu se vozík dovede sám zvednout. Přepravuje se tedy na 
zadní části auta nebo přívěsu. Nakládka je rychlá a bez-
pečná. „Krabí“ Moffett cestuje pohodlně, kam je potřeba. 
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IVORY 
Energy

Podle Wikipedie je profesionál „člověk, který za svou prá-
ci pobírá peněžní honorář a je pro činnost v daném obo-
ru kvalifikován buď praxí a/nebo odborným vzděláním“. 
Profesionální služby jsou dnes sice považovány za samo-
zřejmost, jejich poskytovatelům však občas chybí buď ona 
kvalifikace, nebo vzdělání či zkušenosti. Za slovy je vždy 
potřeba hledat činy. Podívejme se na práci akciové společ-
nosti IVORY Energy. Všechno nasvědčuje, že se ke špičko-
vým profesionálům neřadí náhodou.

Biomasa především 
IVORY Energy je teplárenskou divizí české energetické ro-
diny IVORY Group, do níž patří i její sestra CDP Ivory.  Na 
český trh vstoupila v roce 2011 s cílem nabídnout komplex-
ní služby v oblasti managementu tepelného hospodářství 
velkým i malým odběratelům. V současné době provozuje 
vlastní decentralizovanou teplárenskou soustavu na úze-
mí České republiky, Slovenska a Polska čítající 25 tepel-
ných zdrojů s konsolidovaným výkonem přesahujícím 15 
MW. Moderní technologie zajišťují dlouhodobé dodávky 
tepla municipalitám, školám, bytovým domům, domovům 
pro seniory, hotelům či nemocnicím. 

Klienti IVORY Energy získávají na klíč ucelená řešení op-
timalizující výrobu a dodávky tepelné energie. Portfolio 
přebíraných zdrojů a používaných paliv je opravdu pestré  
a zahrnuje uhlí, LTO, plyn, či tepelná čerpadla. Neefektivní 
a neekologické zdroje postupně nahrazuje novou, moderní, 
automatickou technologií, šetrnou k životnímu prostředí. 
V rámci těchto rekonstrukcí upřednostňuje trvale udržitel-
ný zdroj tepla, tedy biomasu, konkrétně dřevní pelety. Tím 
šetří nejen přírodu, ale také náklady na provoz miniteplá-
ren. Navíc využitím lokálního zdroje tepla, tedy dřevních 
pelet, podporuje tvorbu pracovních míst a rozvoj venkova, 

který je s výrobou, distribucí a upotřebením pelet přede-
vším spojen, ale také energetickou nezávislost na fosilních 
zdrojích a geopolitické situaci.   

Cílovou skupinou aktivit IVORY Energy je prakticky kaž- 
dý, kdo se potýká s vysokými náklady na výrobu tepla  
a ohřev teplé užitkové vody, nebo stojí před potřebou změ-
nit systém tepelného hospodářství. Nejčastějšími důvody 
jsou morální zastaralost tepelného zdroje a nutnost jeho 
modernizace, vysoké provozní náklady z důvodu drahého 
paliva (LTO, elektřina, LPG) nebo ekologické dopady pro-
vozu špinavých zdrojů spalujících uhlí, které snižují kvalitu 
života občanů v okolí.

Řízení od A do Z
IVORY Energy je držitelem licencí udělených Energetic-
kým regulačním úřadem a Úradem pre reguláciu sieťových 
odvetví na výrobu a distribuci tepla v České republice a na 
Slovensku. Disponuje širokým týmem specialistů nejen  
z oblasti teplárenství, ale také z oblasti private equity. Uni-
kátní propojení investičního a teplárenského know-how 
umožňuje nabídnout každému zákazníkovi řešení šité na 
míru od A do Z, přičemž nemusí sáhnout do vlastní kapsy, 
nebo se zatížit úvěrem. 

Co si pod tím představit? Jakýkoli projekt začíná úvodní 
analýzou potřeb zákazníka, aktuálního stavu a shromáž-
děním dat pro sestavení nabídky. Po akceptaci řešení zá-
kazníkem nastupuje projektový a realizační tým IVORY, 
který je připraven vyhovět nejnáročnějším požadavkům  
a dostát všem termínům a závazkům. Každý důležitý krok 
komunikuje se zadavatelem tak, aby výsledek splnil po-
slání projektu a zákazníkovi odpadla veškerá starost o te-
pelné hospodářství. IVORY Energy se postará o přípravu 

Dodávky tepla 
od profesionálů Kontejnerová miniteplárna 250kW 

(Hostomice-Zátor)
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projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, 
pokrytí investičních nákladů, výstavbu kotelny i následný 
provoz. Díky velkokapacitním zásobníkům a automatické 
distribuci paliva do kotle fungují miniteplárny automatic-
ky a bezobslužně, s občasným dozorem. Dodávku paliva 
zajišťuje sesterská společnost CDP Ivory moderními cer-
tifikovanými cisternami. Systém je řízen dálkově v reži-
mu 24/7. Nepřetržitá servisní služba je samozřejmostí. 
  

Škola, byty, domov pro seniory
Zkušenosti pracovníkům IVORY Energy nechybí. Více 
než dvě desítky instalací, které úspěšně provozují v Čes-
ku i na Slovensku, jsou toho důkazem. Navíc je získávají  
s každým dalším projektem, protože žádná z instalací 
není stejná. V minulých letech řešili mimo jiné nároč-
nou rekonstrukci centrálního zdroje tepla v Kovářské 
(výstavba biomasové kotelny o výkonu 1 MW nahrazu-
jící původní LTO zdroj), výrobu tepla v budově základní 
školy Čachovice (náhrada LTO zdroje dvěma biomasový-
mi kotly na dřevěné pelety), stavěli tři domovní kotelny 
v bytových domech obce Solenice (odpojení domů od 
CZT a instalace biomasového kotle na dřevěné pelety do 
suterénu jednotlivých objektů), realizovali kontejnerové 
řešení výroby tepla v Domově seniorů Hostomice-Zátor 
(náhrada dožité koksové kotelny moderním biomasovým 
kontejnerovým řešením na dřevěné pelety). V portfoliu 
provozovaných kotelen lze nalézt také jednu z největších 
peletových instalací v Česku, která vytápí Nemocnici Na 
Pleši umístěnou v poklidném prostředí brdských lesů.  
Ta se specializuje jak na léčbu onkologicky nemocných, 
tak na poskytování paliativní péče. 

V letošním roce IVORY Energy mimo jiné převzala do 
provozu tepelné hospodářství v Krupce připravující TUV 
pro místní sídliště (čítající více než 1 000 bytů) pomocí 
soustavy tepelných čerpadel. V důsledku prudce rostoucí 
ceny elektřiny se logicky nabízí brzký přechod na bioma-

su a vybudování zcela nového a ekonomičtějšího peleto-
vého zdroje, který tepelná čerpadla plně nahradí. Aktuálně 
se připravuje rekonstrukce centrální kotelny v Roztokách  
u Křivoklátu, kde původní uhelné kotle o výkonu 3 MW 
nahradí dvojice kotlů na pelety s celkovým výkonem 800 
kW. Hned po jejím dokončení bude na řadě Křivoklát, kde 
dojde k přechodu z LPG na peletky, a Verušičky-Albeřice, 
kde místní uhelný zdroj vytápějící sídliště bude nahrazen 
opět automatickým peletovým kotlem.      

Majstrštyky a spol.
Ke skutečným specialitám patří například rekonstrukce 
dožívající koksové kotelny v domově pro seniory Hostomi-
ce-Zátor. Zařízení, které zajišťovalo výrobu tepla a ohřev 
teplé užitkové vody, vyžadovalo skutečně specifický po-
stup. Nejen, že provozovatel trval na ponechání původní 
technologie, samotná kotelna byla navíc komplikovaně 
přístupná a velmi špatně disponovaná. Nový zdroj tepla 
bylo nutné umístit nedaleko objektu – do kontejnerové ko-
telny na dřevní pelety. A povedlo se! Biomasová kotelna ze 
dvou ISO kontejnerů postavených na sebe byla napojena 
na původní otopný systém, do kterého odborníci umístili 
akumulační nádrž. Zjišťuje optimální chod nových kotlů  
a zvyšuje jejich sezonní účinnost. Výsledek? Provozovatel 
spoří nálady na vytápění, obyvatelům domova se zvýšil 
tepelný komfort a všichni pocítili zlepšení životního pro-
středí v obci.

Druhým zaznamenáníhodným „kouskem“ IVORY Energy 
je nahrazení dvou kotelen na lehké topné oleje za jeden 
centrální zdroj tepla na dřevní biomasu v obci Nový Knín. 
Původní, standardům nevyhovující zařízení na hraně ži-
votnosti bylo nutné vyměnit za efektivnější a ekologičtější. 
Nový zdroj tepla musel být umístěn do původní kotelny.  
Do suterénu bytového objektu na novoknínském sídlišti 
tak IVORY Energy instalovalo kaskádu tří kotlů na spalo-
vání dřevních pelet a štěpky. 

CZT Nový Knín
(celkový výkon 450kW)
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Naši zákazníci 
přípravu na zimu 
nepodceňují, říká 
Františka Staňková
Představovali jste si někdy, jak vypadá člověk na „druhém konci 
telefonu“? Jestli se při vyřizování vašeho dotazu usmívá, s ja-
kým elánem hovor přijímá, kolik odpovědí asi denně musí po-
skytnout, co dělá, když něco neví… Kdo v poslední době využil 
takzvanou zákaznickou podporu CDP Ivory, mluvil nebo si psal 
zcela jistě s Františkou Staňkovou. Energie má na rozdávání.  
A nejenže se v práci usmívá. Františka se občas směje až k ne-
zastavení.

Co ze sebe musíte vysypat, i kdyby Vás probudili  
o půlnoci?
Pelety vozíme v 15kilogramových sáčcích po 70 kusech, 
nebo je volně ložené nafoukáme cisternou do sila. Do-
dáváme palivo po celé České republice a části Slovenska  
s dopravou od 4 tun zdarma.

Takhle spatra umíte odpovědět na cokoli?
Kdepak! I „nevím“ je odpověď. Jenom po ní musí násle-
dovat předání dotazu příslušným kolegům. To se stává 
třeba u podrobností ohledně skladovacích prostor, tedy 
sila, kdy se obracím na vedoucího logistiky. Pokud jde 
ale o základní parametry, mám odpovědi v malíčku.

Například?
Pro napojení hadice z auta do sila má být silo vybave-
no otvorem s klasickou hasičskou koncovkou STORZ A  
s průměrem 100. Stačí?

Bohatě. Kolikrát za den vlastně zvednete telefon?
Asi pětadvacetkrát až třicetkrát. Ale kromě toho mám na 
starosti přijímání objednávek, jejich zaevidování do sys-
tému, zanesení do mapy pro plánování rozvozů. Když 

právě telefony nezvoní, je čas na fakturace a zálohové 
faktury. Ve firmě je všechno dokonale propojeno, tak-
že využívám informace z e-shopu a účetního systému 
zároveň. Někdy musím nahlédnout do interních tabulek, 
občas hledat v historii e-mailu. Mým neodmyslitelným 
pracovním nástrojem je mapa. Jedna malá černobílá na 
stole, pro rychlou orientaci v poštovních směrovacích 
číslech, a jedna v počítači, zaplněná barevnými značka-
mi znázorňujícími objednávky k závozu.

Přesto, Váš hlas je důležitým pracovním nástrojem. 
Pečujete o něj nějak zvlášť?
Ani ne. Snažím se dodržovat pitný režim. V sychravém 
počasí mívám po ruce mentolky, zázvorové nebo me-
dové pastilky, pokud by mě náhodou začalo škrábat  
v krku. Bez hlasu jsem už jednou byla. Nic příjemného. 
Šeptáním se opravdu nekomunikuje nejlépe. Spravila to 
až antibiotika.

Která část roku je pro Vás nejklidnější?
Začátek letních prázdnin. Všichni jsou omámeni slun-
cem a nevěří, že by měli myslet na topení. Mohlo by se 
zdát, že máme pohodu na jaře, ale to běží kampaň, bě-
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hem níž mají zákazníci možnost objednat si u nás pelety 
za nejnižší cenu v roce. Hodně z nich to ví a rozumně se 
zásobují hned po skončení topné sezony. A v druhé po-
lovině srpna se s objednávkami tradičně roztrhne pytel. 
Naši zákazníci přípravu na zimu nepodceňují.

S čím se na zákaznickou podporu lidé nejčastěji obra-
cejí?
Jsou to objednávky, dotazy na termín závozu, prosby  
o konzultaci, který produkt zvolit. Občas potřebují poradit 
s detaily při výstavbě skladovacích prostor na pelety.

Dovolím si takovou otřepanou otázku: Máte nějaké ve-
selé zážitky z natáčení?
Pamatuju si, když jsme se s jednou volající dámou smá-
ly opravdu od srdce. Tvrdila, že má u nás objednávku  
a ptala se, kdy ji přivezeme. Prokopala jsem celý náš sys-
tém, hledala podle dodací adresy, telefonního čísla, data 
objednávky. Nenašla jsem nic. Až když jsem se přeptala, 
který typ pelet že si to objednala, ukázal se ten omyl. Paní 
prý žádné pelety nechtěla. Čekala na zásilku nějakých do-
mácích potřeb z úplně jiného e-shopu. Byla to velká úleva 
– chyba nevznikla na naší straně.

Pokračujte prosím.
Jindy jsme zase měli požadavek na stavební kolečko  
a dva silné chlapy. Heslem CDP Ivory je doprava paliva 
až ke kotli. V naprosté většině případů jsme schopni na-
foukat ho na místo cisternou, nebo složit palety terénním 
manipulátorem na metr přesně. Ale pokud je přístup ke 
kotelně tak úzký, že jím neprojede ani „ještěrka“, pak si 
musí odběratel poradit sám. No, tehdy to volající nechtěl 
moc slyšet a poptával ony silné muže.

Takže se někdy musíte takzvaně kousnout do jazyka?
Naštěstí často ne. Máme skvělé zákazníky, dá se s nimi 
domluvit, mají pochopení, když se naši řidiči musejí na 
cestě poprat s vrtochy počasí a stavem silnic. Někteří po 
dodávce zavolají, že bylo všechno v pořádku, jsou moc 
spokojení. A navrch pochválí řidiče, jak byl při skládání 
nebo foukání peletek šikovný a milý.

Improvizujete ráda?
Myslíte v práci? Tady mám k dispozici základní noty. 
Body, které jsou na každý den naplánované. Nikdy ale 
předem nevím, kolik lidí se rozhodne zavolat, jestli budou 
objednávat, nebo se na něco ptát. Musím se přizpůsobit 
situaci.

A doma?
Dá se říct, že mi improvizace nevadí. Ráda otevřu spíž  
a uvařím, co dům dal. Bez předchozího nákupu podle se-
znamu. Nebo vymyslím plán na víkendový den, jakmile 
roztáhnu ráno závěsy a omrknu počasí za oknem.

Vaší profesí je podpora zákazníků. Kdo je podporou 
Vám?
Skvělí kolegové v práci, doma milující rodina a v soused-
ství kamarádi, jak se říká do kočáru i do vozu. Na sport, na 
legraci, na skleničku.

Víc než tělo asi musíte zrelaxovat hlavu, nebo…
Máte pravdu, hlavu potřebuju občas provětrat. Nejlépe 
pětikilometrovým poklusem po lesoparku se sousedka-
mi. Když se moc nezadýcháme, stihneme přitom prob-
rat život, rodinu, práci. S mužem a dětmi chodíme rádi 
na procházky, o víkendu na nějaký hrad. Když se povede 
delší volno, jsme na horách. Krkonoše a slovenské hory, 
to je naše.

Máte už plány na zimu?
Chci zas trochu víc číst, věnovat se zdokonalování cizího 
jazyka a kromě Vánoc s rodinou se těším na lyže. I když se 
lyžovat pořád ještě jenom učím.

Co Vás nejvíc potěší?
Čokoláda, a když je všechno tak, jak má být.

Nakonec se vraťme k práci. Jaké je Vaše krédo?
Být k dispozici zákazníkovi s elánem, bez ohledu na to, jak 
se právě v ten den vyspím. Zkrátka vždycky.

Zaměstnaná:  Rok a čtvrt
Pracovní pozice: Zákaznický servis

Nejoblíbenější část dne: 
Oběd. Posvátná chvilka, kdy nezvedám telefo-
ny, popovídáme si s kolegy a ještě pořád se mě 
drží iluze, kolik toho odpoledne stihnu udělat.

Nejlepší recept na dobrou náladu: 
Obklopit se milými usměvavými lidmi.  
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Nákup na splátky 
si lidé pochvalují
Letos v létě vstoupilo CDP Ivory na trh s další novinkou. 
Službu Palivo na splátky nabízí ve spolupráci s Essoxem, 
a jak se ukazuje, je to krok správným směrem. Za necelé 
3 měsíce využily rozložení platby desítky lidí.

Topení s úsměvem
Když se největší dodavatel dřevních pelet a briket do-
mluví s nejvýznamnějším poskytovatelem nebankovních 
půjček, radost mají zákazníci. „Přesto, že novou službu 
nabízíme jen několik měsíců, ohlasy jsou veskrze kladné. 
Palivo si na splátky už pořídila řada majitelů kotlů a krbů. 
Věříme, že teď už pro nikoho nebude nakupování zásob 
na zimu černou můrou. S Essoxem jsme dohodli výrazně 
pro klientské podmínky s minimálním navýšením, které 
nezatíží rodinné rozpočty a umožní hradit pelety, brikety 
i balené uhlí postupně,“ vysvětluje Pavel Fohler, business 
development manager.

Žádné složité počty, žádné složité 
vyřizování
Každý, komu je víc než 18 let, prokáže se trvalým zdrojem 

Oteplování

příjmu a 2 platnými doklady totožnosti, může o úvěr na 
nákup topiva do výše 60 tisíc korun požádat.  Je to na-
prosto jednoduché. Stačí se přihlásit na webu www.cdp.
cz, vložit do košíku požadovaný druh a množství topiva  
a při výběru způsobu platby zadat Splátky – ESSOX. Pak 
už následuje vyplnění formuláře. Pavel Fohler jen do-
dává, že při výběru komodity je potřeba zvolit kategorii 
Vytápěcí technika a zařízení na výrobu tepla a následně 
vybrat řádek Ostatní technika. 

Z pohodlí domova 
„Pokud má zákazník všechny náležitosti v pořádku, je 
vyřízení úvěru otázkou několika minut. Může si palivo 
nakoupit prakticky odkudkoli a klidně i o půlnoci,“ uvá-
dí manažer. Platby rozložené do 10 splátek jsou víta-
ným odlehčením rodinných rozpočtů. A pozor! Přímá 
platba představuje jen 7 procent celkové částky. Pokud 
jde o nákup v hodnotě 10 tisíc korun, zaplatí objednatel 
předem 700 korun a následně splácí 10 tisíc korun roz-
dělených do 10 měsíců. Tedy každý měsíc tisícovku. Po-
drobný videonávod a všechny potřebné informace jsou  
k dispozici na www.teplozpelet.cz. 
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Teplo, 
které voní
Díky kotli na pelety ušetříte finance 
i životní prostředí
S trochou nadsázky můžeme říci, že existují tři typy majitelů 
budov: ti, kteří peletami topí, ti, kteří peletami chtějí topit, a ti, 
kteří peletami netopí jen proto, že o jejich benefitech mnoho 
neví. Zatím. Ekonomické výhody a udržitelnost využívání 
biomasy jsou přijatelné pro všechny.

Výměnu podporuje stát
Na trhu je k dispozici řada zařízení pro výrobu tepla. Vol-
ba parametrů se samozřejmě odvíjí od potřebného výko-
nu, pořizovacích nákladů a preferovaného paliva. Topit 
lze elektřinou, plynem, uhlím nebo dřevem či dřevními 
peletami. První dva způsoby patří k finančně náročnějším, 
uhlí je sice levné, zato neekologické a vyžaduje manipulaci  
i prostory k uskladnění. Naproti tomu investice do peletové 
kotelny se vrací rychle – při přechodu z plynu za 6-8 let,  
z elektřiny dokonce za 2-3 roky. K jejímu pořízení lze navíc 
využít takzvané kotlíkové dotace. Podle Státního fondu ži-
votního prostředí ČR je možné na výměnu kotle na pevná 
paliva s ručním přikládáním za kotel na biomasu získat do-
taci až 127 500 korun. V oblastech se zhoršenou kvalitou 
ovzduší ještě o 7 500 korun víc. Do konce roku 2019 hodlá 
ministerstvo mezi kraje, kterým provozovatelé tepelných 
zařízení předkládají své žádosti, rozdělit 3,4 miliardy korun.

Obsluha čistá a pohodlná, náklady nízké
O komfortu automatického podávání pelet a tedy bezob-
služném provozu není třeba dlouze mluvit. Peletový kotel 
si dokáže palivo sám dávkovat. Pokud nemá provozovatel 
silo s dopravníkem, pak stačí jednou za čas nasypat topi-
vo do zásobníku. Jedinou aktivitou, která na provozovatele 
čeká, je vynesení popela. Obvykle vždy po týdnu, nicméně 
frekvence závisí na velikosti popelníku. 

Další velké plus představuje možnost naskladnit pelety 
přímo do sila nebo kotelny. Odpadá tím nutnost vozit ko-
lečka či tahat pytle s topivem ke kotli. Pelety lze nafoukat 
z cisterny až do vzdálenosti 30 metrů, bezprašně a bez-
pracně. Jsou skladnější než uhlí a dřevo. Na vytápění ro-
dinného domu s roční tepelnou ztrátou 60-70 GJ vystačí 
přibližně 4 tuny pelet, což představuje náklady mezi 25  
a 30 tisíci korunami. Finální náklady na vytápění peleta-
mi velmi závisí na způsobu balení, ale zejména na oka-
mžiku nákupu a včasné přípravě na zimu. Nejlevnější 
jsou volné pelety dodávané cisternou, ovšem kotelna 
musí být vybavena dostatečně prostorným silem (skla-
dem) uzpůsobeným pro příjem foukaných pelet. Nejvý-
razněji lze však uspořit včasným objednáním pelet již na 

jaře, kdy cena po topné sezoně klesá. Rozdíl mezi jarní  
a zimní cenou může dosáhnout i 1000 korun na tuně. A to 
není zrovna málo. Za zmínku stojí také fakt, že peletový 
kotel má delší životnost než kotel na uhlí či kombinovaný.

Vytápění s vysokou účinností
Majitelé rodinných domů řeší často podobné dilema. Při 
omezeném rozpočtu váhají, zda je výhodnější stavbu nej-
prve zateplit a až později vybavit účinným kotlem, nebo 
naopak. Praxe ukazuje, že automatický kotel na pelety je 
skvělou volbou i při vytápění nezateplených, nebo jen čás-
tečně zateplených domů, a to v případě jejich roční spo-
třeby nad 50 GJ. Peletami je samozřejmě možné vytápět  
i průmyslové objekty, budovy občanské vybavenosti, haly 
a podobně. Jakmile je stavba zateplena, klesá přirozeně 
její spotřeba tepla. Zastaralé kotle mohou při předimen-
zování produkovat vysoké množství emisí. A právě pele-
tové vytápění může být vhodným řešením. Odborníci se  
v případě nedostatku financí přiklánějí k variantě – nej-
dřív kvalitní kotel, potom zateplení.

Certifikované pelety za stabilní ceny
Voňavé válečky z čisté dřevní piliny se dostávají do centra 
pozornosti. Rok od roku přibývá jejich vyznavačů. Pelety 
mají totiž vyšší výhřevnost než hnědé uhlí, jsou lehčí, ne-
znečišťují manipulační prostory a při spalování nezvyšují 
podíl skleníkových plynů v ovzduší. Mají mnohem menší 
dopad na životní prostředí, včetně vzniku minimálního 
množství popela (z 1 kg pelet vznikne méně než 5 gramů 
popela). Ten je možné s úspěchem použít jako zahradní 
hnojivo.

Kvalitní, certifikované pelety mají stabilní hmotnost  
i hustotu, méně než 10 procent vody, skvělou výhřevnost 
přes 17 MJ/kg a jsou vyráběny bez jakýchkoli příměsí  
a kůry. Bývají označeny certifikátem ENplus. Jejich uži-
vatelé se mohou spolehnout také na poměrně stabilní 
cenu (na rozdíl od fosilních paliv) s meziročním nárůstem 
kopírujícím inflaci. Během kalendářního roku se však lze 
peletami předzásobit. Letní nákupní akce mohou přinést 
úsporu až několik tisíc korun.

Certifikace se nevztahuje pouze na výrobce, ale i na ob-
chodníky. CDP IVORY byla první společností v České 
republice, která certifikát kvality ENplus získala. Pokud 
topíte certifikovanou peletou koupenou a dodanou cer-
tifikovaným dodavatelem, máte jistotu, že váš kotel bude 
pracovat s maximální účinností, plně komfortně s mini-
mem obsluhy a topenáře uvidíte pouze jednou za rok na 
pravidelné servisní kontrole. 

Foukání pelet do sila 
(CZT Kovářská)
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IVORY 
Group

IVORY Group: Zájem 
o vytápění peletami stoupá
Česká energetická skupina IVORY Group zásobuje tep-
lem tisíce domácností, nemocnice, školy, domovy pro 
seniory, firmy i celé obce. Sází na systém udržitelnosti, 
dodává tedy řešení využívající především obnovitelné 
zdroje energie. Předseda představenstva Petr Mach tvrdí, 
že dřevní biomasu čeká velký boom.

Jdeme trendu naproti
„Při pohledu do zahraničí, zejména severských zemí, a při 
uvědomění si všech výhod peletového vytápění, je dal-
ší růst poptávky v České republice i okolních státech víc 
než zřejmý,“ říká Petr Mach. Objem tepla, které v letošním 
roce IVORY Group svým zákazníkům dodalo, dosahuje 
80 tisíc GJ. Desítky kotelen provozuje v České republice, 
na Slovensku, v Německu i Polsku. Kromě výroby tep-

la a elektřiny z obnovitelných zdrojů se zaměřuje také na 
certifikovanou distribuci kvalitních dřevních pelet, briket 
a dalších tuhých paliv. „Vyrábíme pelety pod vlastní znač-
kou IVORY PELLETS s certifikací ENplus A1, jejichž kvalitu 
ocenil mimo jiné nezávislý spotřebitelský časopis dTest,“ 
uvádí P. Mach s tím, že je prostřednictvím jedné ze svých 
divizí, CDP Ivory, dodávají vlastní dopravou koncovým zá-
kazníkům primárně na tuzemský trh, ale také do západní-
ho Slovenska a pohraničních oblastí Německa a Rakouska, 
v menší míře i velkoodběratelům v severní Itálii. 

Co si o peletách myslí Češi
A právě pelety podle něj čeká skvělá budoucnost. Mnohé 
naznačují závěry kvantitativního výzkumu, který v únoru 
letošního roku provedla agentura STEM/MARK. Vyplývá 
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Dvě třetiny uživatelů jsou 
s peletami spokojené

z něj, že ačkoli Češi považují za nejznámější zdroj tepel-
né energie plyn a elektřinu, 60 procent respondentů by 
rádo dalo přednost energetice založené na obnovitelných 
zdrojích. Dřevní pelety jsou vnímány jako šetrný a mo-
derní způsob vytápění.

„Zároveň se však ukazuje,“ dodává Petr Mach, „že peleto-
vé vytápění považují lidé topící uhlím za drahé a uživatelé 
zemního plynu ho hodnotí jako náročné na obsluhu. Exi-
stuje tedy značný prostor k osvětě a ještě lepší propagaci 
pelet.“ Výzkum také popisuje zájem o pelety – z respon-
dentů, kteří jimi netopí (přestože by mohli), je necelá po-
lovina připouští jako zajímavou možnost. Vstřícnější jsou 
k nim samozřejmě lidé mající ve svém okolí někoho, kdo 
pelety používá.

Kotlíkové dotace zná skoro každý
Na otázku, zda někdy slyšeli o takzvaných kotlíkových 
dotacích, odpovědělo 67 procent respondentů (majitelů 
domů, chat a chalup) ano, 25 procent si navíc už zjišťo-
valo podmínky pro jejich získání. Zajímavé je také zjiš-
tění, že nejvíce informací měli častěji muži, lidé starší 
60 let a ti, kteří topí dřevními peletami a uhlím. Zájem o 
peletové kotle se samočinnou dodávkou paliva následuje 
za zájmem o tepelná čerpadla. „Je možná trochu s podi-
vem, že kotel na biomasu by zvažovali nejvíce mladí lidé, 

kteří ale podle průzkumu o možnosti dotací častěji vů-
bec nevědí,“ komentuje výzkum P. Mach. Pro dvě pětiny 
dotazovaných nejsou dotace motivací ke koupi nového 
topného zařízení.

Přechod na pelety přináší úspory i lepší 
emisní parametry
Zákazníky IVORY Group však nejsou jen jednotliví maji-
telé či nájemci nemovitostí. Skupina poskytuje komplex-
ní služby i municipalitám. „Projekt, který jsme připravili 
například pro Městys Kovářská v Ústeckém kraji, nahra-
dil LTO zdroje biomasovým kotlem na dřevěné pelety. 
Kovářské a jejím obyvatelům přinesl 25procentní úspo-
ru v ročních nákladech za teplo,“ popisuje Petr Mach. 
Centrální kotelna zásobuje teplem a teplou užitnou vo-
dou celkem 250 bytů, školku, obecní úřad, sportoviště 
a horský penzion. Zastupitel obce navíc deklaruje, že po 
rekonstrukci kotelny byly v Kovářské zlepšeny všechny 
emisní parametry.

„Naším cílem je poskytovat vysoce profesionální a kom-
plexní služby malým i velkým odběratelům, a to s vyu-
žitím obnovitelného, lokálního a klimaticky neutrálního 
zdroje energie – dřevní biomasy. Jak potvrzuje citovaný 
průzkum, zájem o ni roste,“ uzavírá předseda předsta-
venstva Petr Mach.
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Roz
hovor

starosta Kovářské Milan Duháň 
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Kovářská? Příběh 
s dobrým koncem
V září 2012 zahájili v Kovářské na hřebeni Krušných hor re-
konstrukci centrálního systému vytápění. Za plného provozu 
vyměnili dva dosluhující a neekologické kotle na lehké topné 
oleje za jeden využívající dřevní pelety. Zkušební provoz byl 
spuštěn v březnu 2013. Partnerství Městyse Kovářská a IVORY 
Energy už prověřilo několik let. Podle všeho je skutečně pevné.

Dlouhé zimy, vysoké náklady
Kdo někdy zavítal do kopců podél česko-německé hrani-
ce, toho uchvátila krása tamní krajiny a dost možná pře-
kvapily drsnější klimatické podmínky. Léto je v Krušných 
horách krátké, podzim a zima větrná, mrznout může i v 
květnu nebo září. Městys Kovářská s tisícovkou obyvatel 
leží v nadmořské výšce 815 metrů. Topná sezona začíná 
koncem léta a končí v pozdním jaru.

Teplo a teplou užitkovou vodu pro 250 bytů, školku, 
obecní úřad, horský penzion, muzeum, knihovnu, do-
mov pro osoby se zdravotním postižením, dětský domov  
a sportoviště zajišťovala několik desetiletí centrální ko-
telna založená na kotlech spalujících lehké topné oleje. 
Čtveřici zařízení o celkovém výkonu 4 MW provozovala 
samotná obec. Morální zastarávání technologie, které 
se projevovalo nejen nutností častých oprav a klesající 
účinností, ale také nákladnou údržbou a rostoucí cenou 
topiva, vedlo obecní zastupitele k úvahám o změně. Ob-
jednávky zásob lehkého topného oleje měly na rozpočet 
obce katastrofální dopady a cena tepla začínala být pro 
obyvatele neúnosná.

Partner do nepohody
Náhrada kotelny byla nutností, ale samotný městys na ni 
neměl dost prostředků ani zkušeností. Potřebným know-
-how pro nalezení nejekonomičtějšího způsobu výroby 
tepla však disponovali specialisté společnosti IVORY 
Energy, která vyhrála výběrové řízení na kompletní re-
konstrukci centrálního zásobování teplem Kovářské.

Spolupráce s IVORY Energy pomohla obci situaci vyře-
šit, obyvatelům ušetřit náklady na teplo a v konečném 
důsledku také přispět ke zlepšení životního prostředí. 
Neekonomický systém na spalování lehkých topných 
olejů byl rekonstruován na zdroj tepla získávající energii 
z biomasy.

Úspory a čistší vzduch
Rekonstrukci zahájilo IVORY Energy v září 2012, a to 
za plného provozu. V rámci přestavby byly odstraněny  
2 dosluhující kotle o výkonu 2x 1 MW a nahrazeny jedním 
špičkovým, českým biomasovým kotlem na dřevní pelety 
s výkonem 1 MW. Dva zachovalejší olejové kotle byly po-
nechány jako záloha.

Do prostor, ve kterých se dříve skladovaly lehké topné 
oleje, byl umístěn centrální zásobník paliva o objemu 80 
tun. Zkušební provoz zahájili v Kovářské koncem března 
2013. Vyladěním celé soustavy je peletový zdroj o výko-
nu 1 MW schopen zajistit celoroční dodávku tepla pro plá-
novanou lokalitu. Kromě toho, že lidé v Kovářské ušetří 
ročně za teplo 25 procent původních nákladů, lépe se jim 
dýchá. Všechny emisní parametry po rekonstrukci cent-
rálního zásobování teplem prokazatelně klesly.

Byl to dobrý krok
Současný starosta Městyse Kovářská je přesvědčen, že 
spolupráce se zkušenými odborníky přinesla obyvatelům 
nejednu výhodu. Navíc se nijak nedotkla rozpočtu obce. 
Celou přestavbu financovala IVORY Energy z vlastních 
zdrojů. Čeho si Milan Duháň považuje nejvíc?

Co se od roku 2013 v Kovářské změnilo?
Občanům na sídlišti zůstala díky nové kotelně nějaká 
koruna v peněžence navíc. Obec můžeme díky úsporám  
v rozpočtu modernizovat a zkrášlovat. Rekonstrukce nám 
doslova rozvázala ruce v investičních možnostech. Jsem 
přesvědčen, že čas ještě ukáže, jak důležitý krok to byl.

Proč jste se rozhodli ke spolupráci právě s IVORY 
Energy?
To je zcela jednoduché. Firma vyhrála soutěž a připra-
vila řešení naprosto na míru našim požadavkům. Kromě 
návrhu optimálního způsobu vytápění se postarala také  
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o projektovou dokumentaci a stavební povolení. Přestav-
bu ze sta procent financovala, realizovala a kotelnu uved-
la do provozu.

Kdo se o centrální zásobování teplem stará nyní?
Pořád IVORY Energy. Kotelnu provozují, z centrálního 
dispečinku zajišťují nepřetržitý dálkový dohled, zajišťují 
dodávky paliva certifikovanou cisternou.

Které období bylo v souvislosti se zásobováním tep-
lem pro Kovářskou nejnáročnější?
Bez váhání řeknu, že doba před rozhodnutím o spoluprá-
ci s IVORY Energy. Nejtěžší bylo zvolit směr. Finančních 
prostředků bylo minimum a obec měla tři možnosti. Za-
dlužit se a rekonstruovat kotelnu pomocí úvěru, kotelnu 
prodat, anebo jít cestou pronájmu. Ten jsme nakonec 
zvolili. Jak je vidět, udělali jsme dobře.

Jakými argumenty byste k podobnému kroku pře-
svědčil odpůrce biomasy?

Stačilo by jediné. Vzal bych ho do naší kotelny. Skuteč-
ným argumentem by však byla řeč čísel z dob, kdy jsme 
spalovali lehké topné oleje ve srovnání se současným 
stavem.

A kam byste vzal projíždějícího turistu?
Kamkoli v okolí. Je tady skutečně krásně. Sám v Kovářské 
žiji od roku 1973 a neměnil bych. Na horách jsem celý ži-
vot, i když zimu trávím raději na ledové ploše než na sjez-
dovce. Hokej a fotbal, to jsou mé dvě velké vášně.

Co Vás čeká v následujících měsících?
Kromě tréninků mých vlastních a trénování místního 
družstva dospělých fotbalistů? Práce. Ale dokud člověk 
pracuje, je i živ.

Kdyby Vám někdo dal osmý den v týdnu, čím byste ho 
naplnil?
Skutečným volnem a odpočinkem. Byl by to den na vy-
čištění si hlavy.

Kotel o výkonu 1MW (CZT Kovářská)
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KRÁSNÉ VÁNOČNÍ 
SVÁTKY A MHOHO ŠTĚSTÍ 

V NOVÉM ROCE

Chcete být informováni 
o slevových akcích a topit za lepší ceny?
Stačí se zaregistrovat na našem e-shopu www.cdp.cz v sekci Přihlášení nebo nás kontaktujte na 602 219 969 a všechny 
informace Vám budou pohodlně chodit do vaší e-mailové schránky!

Jako registrovaný člen získáváte na našem e-shopu mnoho výhod. Po registraci máte možnost nakupovat pelety, brikety, či 
balené uhlí za levnější cenu a navíc za každý nákup dostanete bonusové body, které si můžete v našem e-shopu vyměnit 
za spoustu zajímavých dárků, jako jsou poukazy na nákup na ALZA.cz, powerbanka nebo doprava či manipulace zdarma. 

Do každé kotelny malý dárek v podobě 
slevového kódu 200 Kč na nákup paliva.
Slevový kód: Vánoce s CDP 
*Platnost do 15. 3. 2019. Minimální objednávka dvě tuny či palety (pelety, brikety, uhlí).
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3-2-1 … 
A můžeme začít topit
Chladné dny jsou tady. Kotle, radiátory i komíny by měly být 
ve stoprocentním stavu. Zkontrolovali jste, jestli všechno 
funguje na jedničku? Jestli vás nemůže překvapit zrezivělý 
šnekový dopravník, profukující okna, zavzdušněný systém 
nebo snad komín zanesený spalinami? Co všechno je dobré 
ještě před začátkem topné sezony prověřit, vysvětluje Jiří 
Vrba z CDP Ivory.

„Majitelé kotlů na tuhá paliva musejí pamatovat na řadu 
věcí. Některé vyplývají ze zákona, jiné předpokládá zdravý 
selský rozum. Přesto je vhodné stále připomínat, že pravi-
delná péče zvyšuje jak pohodlí a teplený komfort uživatelů, 
tak bezpečí provozu celého zařízení. Každoroční fotografie 
vyhořelých chalup jsou bohužel dokladem, že ne všichni 
věnují prevenci potřebnou pozornost,“ říká Jiří Vrba.

Protokol o revizi může chtít vidět 
obecní úřad
V letošním roce vešel v platnost zákon 172/2018 Sb., 
který každému majiteli kotle na pevná paliva o příkonu  
10-300 kW ukládá povinnost provádět nejméně jednou 
za 3 roky kontrolu technického stavu zařízení. Jiří Vrba 
dodává: „Zákon se týká zdrojů tepla pro teplovodní sou-
stavu ústředního vytápění. Doklad o provedení kont-
roly, tedy takzvanou revizní zprávu, může požadovat  
k nahlédnutí příslušný obecní úřad. Je totiž dokladem, že 
stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován  
v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzdu-
ší. Ten, kdo platnou zprávu předložit nemůže, dočká se 
pokuty až do výše 20 tisíc korun.“

Oteplování
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Kontrola kotle však není od věci ani častěji než jednou za 
3 roky. Jiří Vrba ho doporučuje vyčistit od popela a sazí, 
péči věnovat plochám výměníku, přikládacímu mechani-
smu, zkontrolovat rošty, klapky, těsnící šňůry a podobně. 
„Kotle vyšších tříd je rozumné nechat každý rok prohléd-
nout vyškoleným technikem,“ dodává.

Kde je komín, tam je pec
Valašské přísloví platí i naopak. Je tedy jisté, že před 
topnou sezonou musí projít kontrolou také komín. „Kdo 
používá kotel na tuhá paliva, měl by komín čistit dvakrát 
ročně, pokud to zvládne, klidně svépomocí. Jednou za rok 
ale musí komín i kouřovod prohlédnout a vyčistit profe-
sionální kominík, jak vyplývá z vyhlášky č. 34/2016 Sb.  
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Pozor, nařízení 
platí také pro provozovatele krbových kamen nebo krbů,“ 
upozorňuje Jiří Vrba.

Každý komín se čas od času zanese spalinami, které při 
vysokých teplotách snadno zahoří. Oheň pak může zničit 
krovy, celou střechu nebo dokonce i budovu. Několik sto-
korun, které kominíkovi jako odborně způsobilé osobě po 
kontrole zaplatíte, nejsou peníze vyhozené z okna. Uchrání 
vás před pohromou a přispějí ke klidné topné sezoně. 

Radiátory potřebují vodu, ne vzduch
„Před zahájením vytápění odvzdušněte radiátory a zbav-
te je případných nánosů prachu. Nejen, že se prach bě-
hem topení víří, zároveň se také přepaluje a negativně 
ovlivňuje klima v místnosti. Vyzkoušejte funkčnost všech 
ventilů, ošetřete místa s případnou menší korozí. Za radi-
átory můžete natáhnout reflexní folii. Teplo se tak bude 
odrážet do prostoru. Odstraňte dlouhé závěsy, které je 
zakrývají a brání cirkulaci tepla,“ vyjmenovává Jiří Vrba.

Stejně radí odborníci zkontrolovat okenní rámy, obnovit 
jejich izolaci, okenní skla vybavit izolační fólií a pod dveře 
instalovat kartáče zamezující úniku tepla. Termostat by 
měl být ideálně nastaven na 21-22 °C v obývací místnosti, 
v ložnici na 18-19 °C. „Dům nemusí být vytápěn po celý 
den. Během doby, kdy nejste doma, snižte na termostatu 
teplotu. Ušetříte,“ doplňuje Jiří Vrba. 

Poslední doporučení? Během zimy větrejte jinak než  
v létě – krátce, ale intenzivně. Tak, aby se stěny nestihly 
ochladit. Stačí otevřít okno jednou za 2 hodiny na 5 mi-
nut. Dovnitř vpustíte přísun kyslíku a zbavíte se nahro-
maděného oxidu uhličitého, který způsobuje únavu, bo-
lest hlavy či pálení očí. 
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Kvalita pelet

Otto Sirový, Zlín: Zdravím, kolega mi 
tvrdí, že tmavě zbarvené pelety jsou 
méně kvalitní než světlé. Je to pravda? 
Rád bych ho vyvedl z omylu.

Pěkný den, pokud je o kvalitu, podle barvy ji obvykle 
nepoznáte, nicméně opravdu tmavé pelety jsou va-
rovným signálem pochybné kvality, který by neměl 
být podceněn. Kvalitní pelety vyrobené z čisté piliny, 
která vznikla po zpracování odkorněných stromů, 
by měly být světlé, ale i tmavší odstín nemusí nutně 
znamenat, že jsou nižší jakosti. O jejich barvě roz-
hoduje materiál, respektive druh stromu, ze kterého 
jsou vyrobeny. Tmavší odstín může například způ-
sobit jiná než smrková pilina, např. pilina z modřínu. 
Dále jeho vlhkost a také technologický postup výro-
by. Alchymií je zejména proces sušení. Pokud se po-
užije příliš vysoká teplota, pilina se může tzv. spálit  
a pelety přirozeně tmavnou. Je to běžný jev. Sku-
tečně tmavou barvu mají pelety s příměsí kůry, 
o čemž každý výrobce zákazníka informuje. Jsou 

sice levnější, ale kvůli obsahu kůry mají několiná-
sobně vyšší popelnatost a nižší bod tavení popela.  
Co to znamená? Díky příměsím, které se do piliny do-
stanou z kůry (zbytky hlíny, písku, apod.) vznikají při 
procesu hoření tzv. zápeky. V případě malých kotlů je 
to velký problém, který ovlivní chod kotle a může ho  
i nenávratně poškodit.  

Pokud kupujete pelety od certifikovaného obchod-
níka, nemusíte mít strach. Kvalitu pelet kontroluje 
za Vás. Pro optimální a bezproblémový chod kotle 
doporučujeme používat pelety s certifikací ENplus. 
S těmi se rozhodně nespálíte.

Poradna

Pod 
kotlem

Certifikát na peletách

Dmitrij Leky, Krnov: Proč jsou někte-
ré pelety označeny jako ENplus. Co to 
vlastně znamená?

Kulaté razítko ENplus, které najdete na některých pe-
letách, označuje certifikaci v mezinárodním systému 
kvality. Stejným způsobem jako v České republice se 
tak kvalitní pelety označují v dalších 20 zemích svě-
ta. U nás razítko uděluje Klastr Česká peleta ve spo-
lupráci s nezávislou kontrolní organizací. Certifikace 
sleduje jakost pelet přímo u výrobce. Auditoři je ode-
bírají rovnou z výrobní linky a často bez předchozího 
upozornění. Součástí zkoumání je ale také přeprava 
pelet k zákazníkovi. ENplus tedy prokazuje kvalitu 
pelet při výrobě, během skladování i po dodání kon-
covému uživateli. Peletám nejvyšší jakosti je udě-
lována značka ENplus A1. Jsou vyrobeny výhradně  

z čistého dřevního materiálu, mají vysokou výhřev-
nost a nízkou popelnatost. Pro menší domácí kotle 
jsou ideální volbou k zajištění bezproblémového  
a automatického chodu celého topného systému.
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Skladování pelet

Julie Stará, Plzeň:  Rádi bychom v budoucnosti topili peletkami, ale zatím nemá-
me vybudováno žádné silo. Byl by problém skladovat pelety ve sklepě?

V suchém sklepě to samozřejmě problém není. Pe-
lety můžete pořídit buď balené v 15kilových pytlích, 
nebo volně ložené. Je na Vašem rozhodnutí, který 
způsob upřednostníte. S balenými peletami musíte 
víc manipulovat, nanosit je ke kotli a nasypat do něj. 
Zůstane Vám značné množství plastového odpadu, 
což sice není nejekologičtější, nicméně Vám umožní 
skladovat pelety klidně venku na slunci i dešti. Cena 
balených pelet je samozřejmě trochu vyšší. 

Volně ložené pelety by měly být skladovány v silu, ze 
kterého si je automatický kotel sám nabírá (případ-
ně je do zásobníku nasypete z kbelíku). Do sila lze 
pelety nafoukat přímo z cisterny, naprosto bezprac-
ně. Pelety nesmí navlhnout. Disponujete-li suchým 
sklepem nebo kotelnou, můžete je po úpravě využít 
coby skvělé silo. Výroba peletového zásobníku není 
složitá, ale je nutné pamatovat na několik zásad. Pří-
ručku pro výstavbu sila a skladování pelet naleznete 

na našich stránkách www.cdp.cz. Řadě našich zá-
kazníků jsme pelety foukali také okénkem do míst-
nosti vyložené OSB deskami. Do kotle je přikládali 
jednou za týden ručně a automatický dopravník si 
pořídili později.
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Pod kotlem

Peklíčko
Jak se mají v Čertově pod Čertovkou? Přípravy na zimu jsou v plném proudu. Čertidla testují, co nejlépe hřeje. Ten nejuša-
tější rarášek se pro jistotu poptal, které topivo u lidí zrovna frčí. „Haló, to je svět? Chtěl bych vědět, čím tam topíte. – Anó. 
Zásadně peletami. Nejdřív zajedeme na pilu pro piliny, kterých tam mají hromady, pak je vysušíme, podrtíme, promícháme, 
trošku navlhčíme a protlačujeme přes dírkovanou matrici. Tím tlakem se piliny zahřejí na 100 °C, takže se k sobě hezky 
slepí do peletek. Ty musíme ochladit, a je to. Pelety jsou malé válečky o průměru asi 6 milimetrů. A hřejí náramně. Pošlete 
si Lucifera, naložíme mu jich plný pytel.“

Juuu, to je teplíčko.
Cos přihodil
pod kotel?

Jakože ze dřeva? 
Ze stromů?

Supéééér! 
Horko já rád. 
A čím to lepí?

Pěkná 
čertovina. Hoří dlouho, koukej.  

Je jich po-po-pořád 
dost!

To je kou-kou-
-kouzlo. Piliny se 
k sobě slepí tím 

vedrem a tlakem. 
Takže lepidlo nepo-

třebujou.

Brrrr, to musí být 
strašná práce!

Když z těch stromů 
vyrábí trámy nebo poličky, 

zůstane jim pilin hodně. 
Zahřejou je a protlačí 

sítkem s kulatýma 
dírkama.

Jo-jo-jo. 
Hřejou, co?

To se Lucifer 
vyznamenal. Kde 
ty válečky sebral?

Prý to teď nahoře 
li-li-lisujou. Z pilin.

Pe-pe-pelety!
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