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P á r sl ov ú v od em
Staré úsloví praví, že každý má to, co si zaslouží. V souvislosti s událostmi posledních dnů si
stále víc uvědomuji, jak velice pravdivá jsou někdy tato slova. Máme za sebou první přímé prezidentské
volby a tudíž i prvního, voliči zvoleného prezidenta. Je to událost v našich končinách dosud nevídaná,
tak mi prosím dovolte na úvod několik čísel. V České republice žije podle nejnovějších údajů kolem
deseti a půl milionů občanů, oprávněných voličů je zhruba osm milionů. Svůj hlas přišlo odevzdat ale
jen necelých pět milionů, tedy ani ne polovina obyvatel této země. Více než 40% voličů se rozhodlo
svého volebního práva nevyužít. Důvody pro to byly jistě různé – někdo z vážných objektivních příčin
nemohl, někomu se nechtělo, někdo měl možná pocit, že jeho hlas stejně nic nezmůže, jiný si třeba nedokázal vybrat mezi kandidáty toho, komu by věřil. Ale i to patří k demokracii. Mít možnost volit je
právo, nikoli povinnost a naštěstí už jsou dávno pryč doby, kdy byli ti, kdož se odmítli voleb účastnit,
perzekuováni. Na druhou stranu je ale nutno podotknout, že nejít k volbám, nechat svůj hlas propadnout, a pak nadávat na jejich výsledek, je bohužel takovou českou specialitou. Ale jiné přísloví praví, že
každý svého štěstí strůjcem. Nic nedělat a jen nadávat je však opravdu velmi snadné a bohužel běžné.
Nyní je již ale pozdě „bycha honit“. Voliči rozhodli a naším demokraticky zvoleným prezidentem po
dobu příštích pěti let bude pan Miloš Zeman. Hlas mu odevzdalo celkem 2 717 405 občanů (ve Vstiši
jich bylo 124), což je 54,8 % těch, kdo se k volbám dostavili, zhruba 30% všech oprávněných voličů a
cca 25% občanů této země. Čtvrtina národa tedy rozhodla a pan Zeman se tak stal prezidentem i pro
zbývající tři čtvrtiny občanů, kteří mu svůj hlas nedali. Nezbývá ale, než tuto volbu respektovat.
Teprve čas ukáže, jakým bude pan Zeman prezidentem – překvapit může jedině v dobrém. Jako
premiér totiž příliš neobstál – získal si pověst arogantního hulváta s výrazným sklonem k alkoholismu,
který uráží všechny kolem sebe, a v touze po moci se neštítí ničeho. Stál v pozadí mnoha průšvihů, s
jejichž následky se potýkáme dodnes. Před deseti lety byl proto nucen z politiky neslavně odejít. Lidé
ale mají tendenci zapomínat na to ošklivé a paměť je někdy velmi krátká. Uběhlo pár let a všechny podrazy jsou tedy odpuštěny. Nyní se pan Zeman triumfálně vrací do veřejného života a stal se dokonce
nejvyšším představitelem naší země. Pro jedny velké vítězství, pro druhé opravdová pohroma. Na jakékoli soudy je ale zatím brzy. O charakteru člověka hovoří totiž jeho činy a pan Zeman neměl zatím příležitost se v prezidentské funkci předvést.
Gratuluji panu Miloši Zemanovi k jeho vítězství a přeji mu především moudrost při rozhodování
o důležitých a zásadních věcech. Nám ostatním pak přeji, aby toho nově zvolený prezident pokazil pokud možno co nejméně a nedělal nám ve světě moc velkou ostudu, jak bylo dosud jeho zvykem. Nechci
se totiž stydět za to, že jsem z České republiky.

Eva Navrátilová

U s n e s e n í z a s t u p it e ls t v a o b c e z e 1 7 . 1 2 . 2 0 1 2
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
221. zápisy finančního výboru z 30.6, 27.9. a 17.12. roku 2012
212. informaci starostky z Mikroregionu Radbuza
ZO schvaluje:
214. prodej pozemku stp.č. 66/1 o výměře 51 m2 paní Marii Koubovské za cenu 70,- Kč/m2 + náklady včetně podpisu
kupní smlouvy
215. prodej pozemku p.č. 1892/49 o výměře 131 m2 paní Janě Prouzové za cenu 70,- Kč/m2 + náklady včetně podpisu
kupní smlouvy
216. rozpočtové provizorium na rok 2013 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2013
217. rozpočtové opatření č. 7/2012
218. schvaluje vyřazení pohledávky za firmou NJK Unicos, spol. s r.o., se sídlem Klatovy z rozvahové evidence pro
nedobytnost k 17.12.2012, dle přílohy k usnesení, pohledávka nebude pro nedobytnost vedena nadále ani
v podrozvahové evidenci
219. poskytnutí neinvestičního transferu obyvatelstvu
ZO ukládá:
220. do lednového zasedání promyslet návrhy akcí z důvodu sestavní rozpočtu na rok 2013 – všichni zastupitelé
223. projednání možnosti osazení patníků při komunikaci z Dobřan do Vstiše na odboru dopravy MÚ Stod

U s n e s e n í z a s t u p it e ls t v a o b c e z 2 1 . 1 . 2 0 1 3
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
224. podpis Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s V-Farmou s.r.o.
225. vydání souhlasu se stavbou „Vstiš, RD, p.č.806/8 – kNN“ a vstupem na obecní pozemek pč.
806/1 za účelem provedení této stavby společnosti STEMONT JS s.r.o. se sídlem H. Týn
ZO ukládá:
226. zajistit internetové připojení knihovny u společnosti ČETES k 28.3.2013 – starostka
227. seznámit starostu města Dobřany s kladným stanoviskem zastupitelstva obce k návrhu obsahu
dohody o společném napojení kanalizačního systému obce Vstiš na kanalizační systém města Dobřany - starostka

Prodej známek na popelnice
4.2 – 28.2.2013
POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 17 - 19 HODIN
OSTATNÍ DNY DLE TELEFONICKÉ DOHODY
NA ČÍSLE 377 972 496
CENA 700 KČ ZA OSOBU, 700 KČ ZA CHATU
PO TOMTO DATU SI OBČANÉ BUDOU ZNÁMKY VYZVEDÁVAT U ZÁPADOČESKÝCH KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
PLZEŇ, KOTEROVSKÁ 522 NA ZÁKLADĚ STVRZENKY O ÚHRADĚ POPLATKU OBCI VSTIŠ.
PLATNOST ZNÁMEK Z ROKU 2012 DO 28.2.2013

Výsledky prezidentských voleb v obci Vstiš
1. kolo (11. a 12. ledna 2013):
číslo kandidáta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

jméno kandidáta
Zuzana Roithová
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťána Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

počet hlasů
6
45
5
9
4
59
32
25
41

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 391
Počet odevzdaných platných hlasů: 226
2. kolo (25. a 26. ledna 2013):
číslo kandidáta
6.
9.

jméno kandidáta
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

počet hlasů
124
76

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 390
Počet odevzdaných platných hlasů: 200

Básnička na únor
Každého dne se něco pěkného začíná … a nám do obce během posledních týdnů přibylo několik malých
občánků. A tady je básnička pro nová vstišská miminka.
Kdy potkáte skřítka
Pavel Šrut
Když se venku chumelí
a vy nejste v posteli,
tak potkáte skřítka.
(Jindy ale zřídka.)
Se skřítky je ovšem potíž.
Totiž:
když se venku chumelí
a padají vločky,
obují si botky
se zlatými cvočky,
tancují a hrozně dupou.
Mrkněte se na ně lupou!

Ohlédnutí - půlnoční bohoslužba
V období Vánoc se snažíme co nejvíc času trávit se svými rodinami a
v kruhu svých nejbližších, zvláště pak na Štědrý den. Ráda chodím na
půlnoční mše, minulá léta jsem jezdila do Chotěšova, a proto jsem uvítala, že půlnoční mše bude také v naší vesnické kapličce. Přiznám se, že
jsem byla hodně zvědavá, jak taková mše vypadá v podání ženy. Když
jsem přišla, kaple byla zaplněná do posledního místečka. Byla jsem
velice mile překvapená, s jakou grácií se tohoto úkolu zhostila paní Alena Tintěrová. Chtěla bych jí poděkovat za krásný duchovní zážitek a
moc bych si přála, aby se půlnoční mše v naší vesnici staly tradicí.
Marie Baštařová

Malé zamyšlení
Úvodem mého zamyšlení je třeba pochválit
obecní zastupitelstvo za to, jak se hezky stará o obecní
budovy (bývalá školka, základní škola, kulturní dům,
kaplička, hasičská zbrojnice). Kaplička, jak já ji znám
od roku 1946, je nyní v nejlepším stavu. Noční osvícení je nádherné.
Když jsem se dověděl o úmyslu pořádat „půlnoční“ na Štědrý večer, měl jsem smíšené pocity.
Z historie vím, že jsme chodívali na bohoslužby do
kapličky od 17 hodin. Byl jsem mile překvapen návštěvou, cítil jsem příjemnou atmosféru a klid na duši.
Jestli vznikne nová tradice, tak jsem rád, že jsem mohl
být na jejích počátku.
Jozef Príhoda

Vstišské báje a pověsti: Švédové v obci
Na počátku třicetileté války, těsně před bitvou na Bílé Hoře, řádilo na chotěšovsku polské vojsko, bojující
na straně císařských vojsk proti českému stavovskému vojsku. V roce 1630 vnikla do Čech saská vojska,
která krutě plenila vesnice na chotěšovském panství. Posledních deset let procházela krajem opakovaně
švédská vojska, která dokonale rozvrátila všechny způsoby hospodaření. Většina sedláků nebyla schopna
pravidelně obdělávat pole. Chybělo osivo, chyběly potahy a také dostatek lidské pracovní síly. Podvyživené
obyvatelstvo kosily nemoci. Hodně lidí se snažilo zachránit žebrotou ve městech nebo útěkem do lesů. Tohle
jsou historicky doložitelná fakta z dochovaných písemných materiálů. Jak na uvedenou dobu vzpomínají
ústně předávané informace mezi obyvatelstvem?
Vyčerpané zdroje potravin a nemoci postihly také procházející vojska. Švédové pohřbili své mrtvé za vsí
při cestě do Dobřan. Kolik vojáků uložili do hromadného hrobu, se nikdy nevědělo. Vedle hrobu postavili asi
dva a půl metru vysoký dřevěný kříž. V blízkosti švédského hrobu měl být údajně také hromadný hrob zemřelých obyvatel, postižených morovou nemocí.
Jiná vyprávění popisují dobu třicetileté války z pohledu nových obyvatel, kteří přišli do vesnic chotěšovského kláštera z německého území. I v tomto případě bylo vyprávěno několik odlišných verzí, které se dají
rozdělit do dvou podob:

a) Když do funkce probošta chotěšovského kláštera nastoupil Zachariáš Bandhauer, saská vojska poničila
okolní klášterní vesnice takovým způsobem, že bylo nutno obnovit řadu selských dvorů a nahradit lidské
ztráty na životech. Probošt měl údajně povolat mnoho německých rodin od města Magdeburka.
b) Ke konci třicetileté války, po opakovaných průchodech švédského vojska krajinou a po zničující epidemii moru, byly některé klášterní vesnice téměř liduprázdné. Probošt měl údajně povolat německé rodiny od
hranic u Teplé a z Falce, z německé strany hranice.
Velmi mnoho hodin jsem věnoval studiu dostupných materiálů z uvedené doby. Informace o obyvatelích
naší obce jsou v matrikách z chotěšovské farnosti, částečně z dobřanské farnosti. Od roku 1640 jsou k dispozici údaje o selských gruntech v obci v gruntovních knihách vedených klášterní vrchností. Protože matrika
zemřelých je vedena až po roce 1650, nelze si udělat přesnou představu o tom, kolik obyvatel nepřežilo útrapy války. K dispozici není ani přehled osob, které opustily obec. Přesto lze doložit, že nejméně polovina
původního českého obyvatelstva útrapy dlouhé války přežila. První němečtí osadníci skutečně přišli s proboštem Bandhauerem po roce 1640. V klášteře vyměnili původní úřednictvo. V Dobřanech a ve Stodě jim
probošt zajistil postavení měšťanů. V naší obci se do prázdných dvorů nejdříve zakoupily děti sedláků z
okolních vesnic (Mantov, Losiná, Lelov). Po roce 1654 se v obci objevuje větší počet nového německého
obyvatelstva, které skutečně přichází z poněmčeného území kolem Teplé a od hranice s Falckem. Z roku
1652 pochází psaný text opata tepelského kláštera, ve kterém konstatuje, že vedení chotěšovského kláštera je
zcela německé, ale v klášterních vesnicích je, až na výjimky, samé české obyvatelstvo. V této době, v česky
psaných matričních záznamech, stále výrazně převládají česká jména. Německé obyvatelstvo tedy nepřišlo
do vylidněné vesnice. Bez výrazného tlaku německého vedení kláštera a německých úředníků by nemohlo
dojít k úplnému poněmčení původního českého obyvatelstva klášterních vesnic.
-reol-

Vstišská výročí
Už v minulém čísle zpravodaje jsme rokovali nad současným letopočtem končící číslicí 13. Nedalo mi to,
podívala jsem se do historických dokumentů (především obecní a školní kroniky) a vyhledala výročí související s naší obcí pro tento rok. Číslice „tři“ na konci letopočtu byla v minulosti obce více než významná. Už
samotné počátky vesnice.
Tak jako Dobřany, i my máme v tomto roce 770. výročí od první písemné zmínky o naší obci (1243).
Bylo zde zemanské sídlo, kde přebýval Držek ze Vstiše.
V roce 1713 propukla vzpoura českých sedláků proti zostření roboty. Nejvíce zapojeni byli sedláci ze
Vstiše, Šlovic a Robčic. Trestem pro poražené sedláky bylo nucené opuštění domovů až na bavorské
hranice.
Tereziánský katastr z roku 1713 uvádí ve Vstiši 35 hospodářů.
V roce 1873 byla postavena první budova školy v obci – nynější čp. 56
(Vodičkovi). Od zemské školní rady v Praze získala obec (v dnešní době
bychom řekli dotaci) tisíc zlatých.
V letech 1883 – 84 byla postavena nová dřevěná lávka přes řeku Radbuzu.
Další výročí je založení hasičského sboru v roce 1893 – tedy před 120 ti lety. Novou stříkačku dodala
firma R. Čermáka z Teplic v ceně 1078 zlatých. Zaplacena byla obcí až po šesti letech.
Ve stejném roce v září (1893) byl proveden první výkop na Bayerově dole.
Začal se měnit původní vzhled Kastlova rybníka, jenž byl postupně zasypáván
popelem a hlušinou.
Přesně před sto lety (1913) byla
postavena lávka před čp. 5 (Havlíčkovi).
Stoleté výročí má i nynější budova
obecního úřadu – dřívější mateřská škola.
V roce 1932 strhla povodeň most a na jednání obecního zastupitelstva dne 25. 6. 1933 se rozhodlo o stavbě nového mostu
s propustním rozpětím 3,5 m. Práce byla zadána zednickému
mistru Ondřeji Maierovi.
fotografie z roku 1917

U kaple stojící pomník věnovaný vstišskými osadníky obětem 1. světová války byl postavený v roce
1938 tedy před 75 lety. Sice zde není trojka v letopočtu na konci, ale za zmínku toto výročí stojí.
Přesně před padesáti lety se radovali žáci místní školy, protože od 19. 1. – 11. 2. měli prázdniny
z důvodu silných mrazů. Určitě jsou mezi námi pamětníci.
Odborník přes historii naší obce pan Oldřich Rejlek by určitě doplnil ještě další údaje, ale počkejme si na
překvapení, které pro nás chystá.

M. Beštová

Co dělat při mimořádné události
Už jsme si všichni asi zvykli na to, že každou první středu v měsíci se v pravé poledne rozezní v celé
republice sirény. Jde o zkoušku, která má za úkol prověřit, zda vše funguje tak, jak má, a v případě mimořádné události budou občané včas varováni. Málokdo už ale ví, na jaké nebezpečí nás houkající siréna chce
vlastně upozornit. A co je to vlastně ta mimořádná událost, při které se sirény spouští? Pojďme si to proto
trochu ozřejmit.
Mimořádná událost je situace, kdy dojde ke škodlivému působení sil a jevů, vyvolanými působením
člověka, přírodními vlivy nebo haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Nejčastěji to jsou požáry, povodně, silniční či letecké havárie, úniky nebezpečných látek a podobně. Před hrozícím nebezpečím občany informuje siréna – je dobře slyšitelná a díky ní jsou v jednom okamžiku varováni
všichni. Rozeznáváme celkem tři druhy signálu:
1. signál všeobecná výstraha: pouze tento signál slouží skutečně k varování občanů před nebezpečím – jedná se
o kolísavý tón v délce 140 sekund, který může zaznít až třikrát po sobě ve zhruba minutových intervalech
2. signál požární poplach: jedná se o přerušovaný tón v délce 60 sekund, slouží ke svolávání jednotek požární
ochrany
3. zkouška sirén: nepřerušovaný tón v délce 140 sekund, který se ozve vždy první středu v měsíci ve 12:00

A co tedy dělat, uslyším-li varovný signál?
• Jste-li doma, nevycházejte – mohlo by se jednat o únik nebezpečných látek do ovzduší.
• Jste-li venku či v autě, ukryjte se v nejbližší budově.
• O Vaše děti, jsou-li ve škole, se postarají učitelé.
• Zavřete okna a utěsněte dveře.
• Ujistěte se, že Vaši sousedi vědí o varování.
• Pomáhejte sousedům, zejména seniorům, nemohoucím lidem a rodinám s malými dětmi.
• Zapněte televizi nebo rádio a vyslechněte případné tísňové informace.
• O dalším postupu Vás rovněž může informovat obecní rozhlas nebo tzv. mluvící sirény.
• Poslouchejte všechny pokyny posádek složek integrovaného záchranného systému (Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR).
Pokud jste rádi „připraveni na vše“, můžete se informovat o charakteru možného ohrožení a o ochraně obyvatelstva na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mrcr.cz/hasici/obcan).
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Pedigové pletení
V sobotu 23. února od 14 hodin se opět sejdeme v dílně Centra volného času, abychom si vytvořili nějakou
užitečnou maličkost z pedigu. Pokud nebudete mít materiál na pletení vlastní, je možné ho objednat
hromadně. Vaši objednávku je nutné nahlásit nejpozději do úterý 12. 2. v kanceláři CVČ u p. Kydlíčkové.
Bližší informace na telefonu 377 972 396. Na všechny pletařky se těší Monika.

Krátce z fotbalu
V lednu se konala brigáda na místním fotbalovém hřišti. Proběhl i sběr kamení, které na hřišti zůstalo po rozmetání kompostu. Po brigádě bylo pro sběrače uspořádáno občerstvení. Tato brigáda se bude ještě
jednou opakovat.
Dále se chystá místní TJ uspořádat 23. února výroční členskou schůzi. Vše bude upřesněno. Dále
bude nutné do poloviny února vybrat členské příspěvky, které jsou pro dospělé 300 Kč a pro mládež 200 Kč.
Poplatky je nutno vybrat z důvodu registrace FAČR.
Jan Kraus

Pozvánka na promítání videokroniky
Srdečně vás zveme na promítání videokroniky obce Vstiš za rok 2012, které se uskuteční v sobotu 2. března
2013 od 18 hodin v Kulturním domě ve Vstiši.
Jozef Príhoda

B la h o p ř e je m e
Během ledna oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Ursula Rejlková
Jana Kubelová

Co nejvíce ovlivní Tvůj kouř?
Článek si dovolujeme publikovat v našem zpravodaji, neboť i v tak malé vesnici to v zimě v topné sezóně s ovzduším není zcela ideální. Každý z
nás může přispět k zlepšení prostředí a ovzduší, kde žijeme.

Pohled na vstišský sníh v době inverze 26.1.2013 – není bílý a od toho městského se moc neliší

Na zkušebně Výzkumného energetického centra bylo provedeno v různých typech kotlů a kamnech více než tisíc spalovacích zkoušek s
tuhými palivy. Na základě jejich výsledků se autoři v tomto článku snaží definovat čtyři základní parametry, které nejvíce ovlivní kvalitu
spalování a množství emisí znečišťujících látek.
1. Úvod
Přibližně 20 % českých domácností je vytápěno spalováním tuhých paliv v malých spalovacích zařízeních [1], které se významně podílí na
znečištění ovzduší v období topné sezóny. Zjednodušeně můžeme říci, že existují čtyři základní parametry, které zásadním způsobem ovlivní množství emisí znečišťujících látek, tedy náš kouř. Jde o to, v čem topíme, čím topíme, kdo topí a jak se o spalovací zařízení (kotel, kamna) a komín staráme.
2. V čem topíme? – typ spalovacího zařízení
Pro většinu uživatelů je spalovací zařízení „krabice,“ do které se jedním otvorem dává palivo a jiným vybírá popel. Když starý kotel či kamna doslouží, často to vypadá tak, že zákazník jen ví, z jakého materiálu má být jeho nový kotel vyroben (např. z litiny), ale nemá žádnou představu o tom, že
existuje více typů spalovacích zařízení. Protože právě typ užívaného zařízení zásadním způsobem ovlivní kvalitu spalovacího procesu, je tedy žádoucí
před nákupem nového důkladně zvážit jeho typ, velikost, používané palivo a způsob přikládání paliva. Níže uvedené základní rozdělení spalovacích
zařízení je založeno právě na rozdílném způsobu dopravy paliva:
2.1. Ruční jednorázová doprava paliva do ohniště
2.1.1. Prohořívání

• Ústřední vytápění – teplovodní kotle. Jedná se o roštové ohniště, nová dávka paliva (dřevo, uhlí, koks) se přikládá do spalovací komory na již
hořící vrstvu, která leží na roštu. Spaliny procházejí přes celou vrstvu nově přiloženého paliva. Palivo po přiložení prochází fází ohřevu, sušení,
zplynění (uvolnění prchavé hořlaviny) a hoření odplyněného zbytku paliva neboli uhlíku. Jedná se o nejstarší typ kotlů, který byl určen pro spalování paliva s malým obsahem prchavé hořlaviny, tedy koksu. S ohledem na cenu koksu je jeho spalování spíše výjimečné. Většina těchto zařízení byla vyrobena z litiny, takže přestože je jejich provoz dost nekvalitní (dehtování a vysoké CO), jedná se o jeden z nejpoužívanějších spalovacích zařízení (v ČR cca 50% zastoupení [2]). Je to dáno jeho cenou a životností.
• Lokální vytápění – krb, krbová kamna, kachlová kamna, krbové vložky. Jde o roštové a v poslední době také bezroštové provedení. Princip je
shodný s popisem pro ústřední vytápění s tím rozdílem, že přední část zařízení je často prosklená tak, aby byl umožněn pohled na hořící palivo
(plamen = hořící prchavá hořlavina) a ve většině případů je jako palivo použito kusové dřevo (v ČR cca 1% zastoupení – dle vyrobeného tepla
[2]).
2.1.2 Odhořívání (v ČR cca 36% zastoupení [2])
• Ústřední vytápění – teplovodní kotle. Palivo (dřevo, uhlí) se přikládá do zásobníku paliva (palivová šachta), který je umístěn nad ohništěm. Ve
spalovací komoře hoří palivo na roštech (otočné, posuvné), ale spaliny neprocházejí celou vrstvou přiloženého paliva, takže tento kotel je také
vhodný pro paliva s větším obsahem prchavé hořlaviny (hnědé uhlí). Během provozu dochází k postupné dopravě (sesouvání) paliv z palivové
šachty do prostoru spalovací komory.
2.1.3. Zplyňování (v ČR cca 10% zastoupení [2])
• Ústřední vytápění – teplovodní kotle. Kvalitně spalovat plynné palivo je výrazně jednodušší než spalovat tuhé palivo. Proto se ve zplyňovacích
kotlích převádí tuhé palivo na plynné – „zplyňování“. Palivo (dřevo, uhlí) se přikládá do zásobníku paliva, který je umístěn nad spalovací tryskou
(hořákem) a spalovací komorou, kde je plyn spálen.
2.2. Automatická doprava paliva do ohniště (v ČR cca 3% zastoupení [2])
2.2.1. Šnekový dopravník
• Ústřední vytápění – teplovodní kotle. Palivo (pelety, štěpka, uhlí) je obsluhou dopraveno do zásobníku paliva (je součástí kotle, nebo je řešen
jako externí zásobník), jehož objem je výrazně větší než u výše uvedených kotlů. Palivo je ze zásobníku dopravováno do hořáku (různé typy),
který je umístěn ve spalovací komoře. V hořáku hoří jen malé množství paliva, které je potřebné pro dosažení požadovaného výkonu.
• Lokální vytápění – automatická krbová kamna. Palivo (pelety) je dopravováno ze zásobníku do hořáku.
2.2.2. Otočný rošt
• Teplovodní kotle. Palivo (uhlí) je dopraveno do zásobníku paliva, který je nad otočným roštem. Pootočením roštu se část paliva dopraví do
spalovací komory, kde dojde k jeho spálení.
Z pohledu kvality spalování je nejlepších výsledků dosaženo u kotlů s automatickou dopravou paliva do spalovací komory a u zplyňovacích kotlů.
Spalování v prohořívacím kotli je velmi problematické, a pokud jde o množství vypouštěných emisí, tak patří do minulého století a jen stěží splní
požadavky nového zákona o Ochraně ovzduší (platný od 9/2012). Odhořívací kotle představují vývojový mezistupeň, z pohledu kvality spalování
jsou lepší než prohořívací kotle, ale jen výjimečně dosahují parametrů automatických kotlů a kotlů zplyňovacích (na druhou stranu jsou některé typy
již certifikovány na emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5, takže splňují požadavky nového zákona a mohou být v ČR prodávány také po 12/2013).
3. Čím topíme? – kvalita paliva
Obecně můžeme říci, že palivo je látka, která hoří a že při tomto procesu se uvolňuje teplo, které využíváme pro naše potřeby (topení,
vaření, koupání). Palivo se skládá z hořlaviny (h) a balastu. Hořlavina je ta část, kterou v palivu chceme, protože je nositelem energie. Balastem
nazýváme tu část paliva, která je v palivu obsažena, ale nepřináší žádný energetický zisk, hovoříme o vodě (W) a popelovině (A). Se snižujícím se
obsahem vody a popeloviny se zvyšuje kvalita paliva, snáze a účinněji se spaluje, obsahuje více energie. Se snižujícím se obsahem popeloviny
se zmenšují emise tuhých znečišťujících látek (prach) a zmenšuje se náročnost údržby spalovacího zařízení (odpopelnění – tuhý zbytek po
spálení nazýváme popelem).
Každé spalovací zařízení bylo certifikováno pro předepsané palivo. V návodech k obsluze zařízení je toto palivo uvedeno a „nemělo“ by se
v něm spalovat nic jiného. Např. rozšířené spalování hnědého uhlí v prohořívacích kotlích jde proti pokynům výrobce. Hnědé uhlí do takového kotle
nepatří, prohořívací kotel je certifikován na koks, černé uhlí a dřevo. Stejně tak žádné malé spalovací zařízení nebylo certifikováno pro spalování
uhelných kalů (šlam) či dokonce odpadků.
Dalším důležitým parametrem je rozměr (granulometrie) paliva. Pokud hovoříme o uhlí, do malých spalovacích zařízení patří tříděné uhlí,
které obsahuje jen omezené množství „prachových“ – jemných částic. Se zvyšujícím se obsahem této jemné složky se zhoršuje kvalita spalování a
také se zmenšuje účinnost provozu (prachové uhlí propadne roštem do popelníku, takže neshoří a tím zvýší ztrátu hořlavinou v popelu). Při spalování
biomasy je nejdůležitějším parametrem jeho vlhkost. Pokud moudrý člověk topí dřevem, nechá jej aspoň dva roky vysušit, protože ví, že bude mít
více tepla, spálí méně dřeva, méně se mu bude kouřit z komína a spalovacímu zařízení prodlouží životnost.
V rámci naší edukativní show „Smokeman zasahuje“ (více zde: http://vec.vsb.cz/cz/zkusebna/edukativni-show-smokeman-zasahuje.html)
si jednotliví účastníci mnohokrát vyzkoušeli spalování odpadků v krbových kamnech. Pár igelitových sáčků, plastových lahví, koberců a podobného odpadu způsobilo navýšení emisí prachu (ostatní složky nebyly stanovovány) ve srovnání se spalováním suchého dřeva v průměru o
2 000 až 10 000 %. Je odpad dobré palivo? Ano, odpad je dobré palivo, ale pro kvalitní spalovnu odpadů, v níž jsou ideální podmínky pro
jeho destrukci a oxidaci. Jistě to není dobré palivo pro malá spalovací zařízení. Ne, že by tam odpad neshořel a dotyčný se neohřál, ale proces
je doprovázen velkou tvorbou znečišťujících látek, které se dostávají do ovzduší a my všichni to pak musíme dýchat, protože kouř nerespektuje hranice pozemku či státu.
4. Kdo topí? – kvalita obsluhy
Zjednodušeně řečeno, aby hořlavina, která je obsažena v palivu, kvalitně shořela, musí se v oblasti vyšších teplot (cca 600–1100 °C) potkat
se vzdušným kyslíkem a musí mít dostatek času k tomu, aby oxidace proběhla. Tomuto požadavku se snaží výrobce vyhovět konstrukcí vlastního
spalovacího zařízení. Obsluha spalovacího zařízení může hlavně ovlivnit množství přivedeného spalovacího vzduchu (nastavení klapek, otevření
dvířek) a množství přiloženého paliva. Poměr mezi těmito parametry souvisí s přebytkem spalovacího vzduchu, který má výrazný vliv na kvalitu
spalování.
Pro spálení jednoho kilogramu tuhého paliva je potřeba cca 10 m3 vzduchu. Při výkonu krbových kamen cca 10 kW je spotřeba dřeva cca 3
kg/h, takže potřeba vzduchu je kolem 30 m3/h. Při nedostatečném přívodu vzduchu (uzavření všech klapek v kombinaci s těsným spalovacím zařízením) dochází k nedokonalému spalování, které je provázeno nadměrnou tvorbou CO, PAU a sazí. Lépe je přikládat častěji menší dávku paliva a
nechat palivo rozhořet a až poté omezovat přívod vzduchu. Touto činností je obsluha zařízení schopna naprosto dominantně ovlivnit tvorbu znečišťujících látek (když to bude obsluha tzv. „dusit,“ tak to sice bude déle hořet – spíše zplyňovat, ale kvalita spalování bude velmi nízká). Proto se vývoj
ubírá směrem k minimalizaci zásahu obsluhy a u zplyňovacích a automatických kotlů se stav posunul do situace, kdy je zásah obsluhy nežádoucí. To
ovšem nebrání obsluze tento zásah učinit, takže klidně může nastat stav, že kvalitní automatický kotel bude provozován s nízkou kvalitou spalování,
protože obsluha provede neodborný zásah či špatné nastavení regulačních prvků.
5. Jak se o zařízení staráme? – kvalita údržby a instalace
Spalovací zařízení je „stroj,“ o který se musíme starat a také jako většina strojů nejlépe pracuje při jmenovitých podmínkách. U veřejnosti
se setkáváme s rozšířeným názorem, že čím větší instalovaný výkon, tím je to lepší (Raději ten kotel 35kW než jen 25kW a není 10 kW u krbových

kamen málo, nemáte výkonnější, větší? Potřebuji rezervu.). Opak je spíše pravdou. Během topné sezóny se dle venkovní teploty výrazně mění požadavek na potřebný topný výkon. U spalovacích zařízení na tuhá paliva platí, že pokud spalovací zařízení pracuje na nižší než jmenovitý výkon, jeho
účinnost se snižuje a emise znečišťujících látek rostou. Proto je třeba při výběru spalovacího zařízení správně navrhnout jeho výkonovou úroveň.
Prodloužit dobu, kdy zařízení pracuje při jmenovitých podmínkách, je například možné instalací akumulační nádoby, která slouží jako zásobník pro
„uskladnění“ přebytečného tepla (baterka). Samostatnou otázkou je teplota zpátečky, která ovlivní životnost kotle (studená zpátečka = dehtování,
koroze).
U automatických kotlů je po dosažení požadované teploty v místnosti možné tepelný výkon regulovat velmi snadno (zastaví se přísun
paliva, přechod do útlumového stavu nebo vyhasnutí), což se nedá říci o zařízeních s ruční jednorázovou dopravou paliva. V této situaci je již hořící
palivo v kotli či kamnech a není možné jej přemístit jinam. V takovém případě je nutné výrazně omezit přísun spalovacího vzduchu, ale to je provázeno značným zhoršením kvality spalovacího procesu (např. koncentrace CO vzroste z 0,1 % na 10 % při referenčním obsahu kyslíku 11 %), tedy o
dva řády [5].
Údržba spalovacího zařízení se soustředí hlavně na tyto činnosti:
• Čištění teplosměnných ploch (výměníku) – pokud je výměník zanesen, výrazně se snižuje účinnost zařízení = zvyšuje se množství tepla, které
„vyletí“ komínem = komínová ztráta. Při dlouhodobém zanášení výměníku může také docházet ke zvyšování tlakové ztráty, což může postupně
omezit provoz zařízení.
• Čištění spalinových cest – komín včetně jeho napojení, revize. Spalinové cesty slouží k bezpečnému odvodu spalin, a pokud nebudou v pořádku,
negativně ovlivní kvalitu provozu, ale mohou také ohrozit i bezpečnost provozu. Velký ani malý tah komínu není vhodný, důležitý je optimální
tah dle požadavku výrobce zařízení. Existuje rozšířený názor, že čím je komín vyšší a širší, tím je to lepší. Je pravda, že tah komínu bude vyšší,
ale není pravda, že je to vždy lepší. U většiny zařízení vysoký tah způsobuje vyšší komínovou ztrátu, a tedy nižší účinnost (nejjednodušší řešení
vysokého tahu nabízí použití komínové klapky přímo za kamny či kotlem, někdy je přímo součástí zařízení).
• Odstraňování popele, čištění ohniště.
• Čištění skla.
6. Závěr
Problematika emisí znečišťujících látek z malých spalovacích zařízení je ve většině zemí Evropy velmi aktuální, protože spalování tuhých
paliv výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší v období topné sezóny. Bilance emisí se potýká s její důvěryhodností mimo jiné právě proto, že množství
znečišťujících látek je zásadně ovlivněno všemi výše uvedenými parametry, a proto se připravuje její aktualizace [3]. Kombinace těchto parametrů
představuje výraznou variabilitu, která se jen velmi složitě dá zahrnout do metodiky bilance, a proto se aplikuje spíše na úrovni odborných odhadů.
Skutečnost je bohužel taková, že pokud jen jeden z výše uvedených čtyř parametrů je „špatný“ a není optimální, pak to zásadně ovlivní celý výsledek,
tedy náš kouř.
Pokud vám jde o to, co vychází z vašeho komínu, prosím až budete příště přikládat, vzpomeňte si, že záleží na tom :
1) do čeho to dáváte (otázka typu spalovacího zařízení),
2) co tam dáváte (odpadky do kamen nepatří, otázka sušení biomasy a vhodné granulometrie
uhlí),
3) kdo to tam dává (otázka nastavení přívodu spalovacích vzduchů, malý přívod vzduchu
významně zhoršuje kvalitu spalování, lépe je přikládat častěji menší dávky paliva) a v neposlední řadě záleží také
4) na instalaci a údržbě (otázka čištění teplosměnných ploch a komínu, předimenzování spalovacího zařízení, provoz při jmenovitých podmínkách, akumulační nádoba).
Každý z nás, kdo doma topí, může zásadně ovlivnit, co jde z jeho komína. Jeden dům za
topnou sezónu může vyprodukovat cca 10 až 1000 kg prachu, který vyletí komínem, a to je již
rozdíl, který stojí za pozornost, co říkáte?
7. Poděkování
Tento článek vznikl za podpory MPO v rámci řešení projektu FR-TI1/178 Krbová kamna se sníženou produkcí prachu, MŠMT v rámci řešení projektu CZ.1.05/2.1.00/01.0036 Inovace pro efektivitu a životní prostředí a TAČR v rámci řešení projektu Centra kompetence TE01020036.
O tom jak lépe topit a co pro to dělat hovoříme na naší „Edukativní show: Smokeman zasahuje“, se kterou jezdíme po městech země České a Moravské, více zde: http://vec.vsb.cz/cz/zkusebna/edukativni-show-smokeman-zasahuje.html.http://energetika.tzb-info.cz/8644-o-spalovani-tuhych-paliv-vlokalnich-topenistich-2
Dále jsme pro Vás připravili za pomocí kalkulačního nástroje z TZB info:
Tabulku nákladů pro vytápění a spotřebu elektrické energie pro domácnost rozdělenou dle druhu
paliva a spalovacího procesu pro danou klimatickou oblast a charakterizovaný objekt :
Klimatické údaje
Nejnižší venkovní teplota ( °C)
Průměrná venkovní teplota (°C)
Počet topných dnů

Počet zaměstnaných osob

Charakteristika objektu

Plzeň
-12

Celková tepelná ztráta (kW)

3,6

Vytápěný objem (m3)

242

Plocha vytápěná (100)

2

10
27
0
10
0

Náklady na elektrickou energii je nutno brát velmi orientačně – slouží jen prokomplexnost.

Palivo

Typ zdroje tepla –dle paliva a dle
způsobu spalování
Hnědé uhlí
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Černé uhlí
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(%)
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Kg,,m3,
kWh
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na
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bez
ohřevu
teplé
vody(Kč)

orientační roční
náklady
na ele
energii - tarif ČEZ
Dod 2 jen info

náklady
na
provoz
topného
zařízení
- revize

náklad
na
investice
- pouze
zdroj
tepla kotel,
TČ 10kW

životnost
kotle při
správném
provozování

ostatní
investice komín,
otopná
soustava,
přípojky apd

klasický kotel

55

5600

3,55

20930

15974

2000

25000

15

160000

automatický kotel

85

3662

3,55

13002

15974

2000

80000

15

160000

prohořívací kotel

60

4043

5,1

20619

15974

2000

35000

15

160000

Dřevo
Dřevo
Dřevěné brikety
Pelety dřevěné
Štěpka
Rostlinné pelety
Obilí
Zemní plyn
Propan
LTO
E-TČ vzduch
vody

zplyňovací kotel

80

4515

3

13546

15974

2000

45000

15

160000

prohořívací kotel

70

5483

3

16449

15974

1000

25000

15

160000

krbová kamna s výměníkem

50

5993

4,8

28767

15974

1000

15000

15

130000

peletový hořák+ kotel

85

3878

5,2

20165

15974

2500

110000

15

160000

kotel na štěpku

85

5274

2,5

13185

15974

2500

110000

15

160000

peletový hořák+ kotel

75

4670

3,65

17004

15974

2500

110000

15

160000

automatický kotel universální

85

3662

4,2

15382

15974

2500

160000

15

160000

kondenzační kotel

102

1540

1,57

25583

15974

1400

60000

15

145000

kondenzační kotel
kondenzační kotel s olejovým
hořákem

102

1234

28

31494

15974

1400

60000

15

145000

98

1363

28

36213

15974

1200

130000

15

180000

17135

8938

1000

160000

15

120000

TČ vzduch voda, topný faktor 2,5

6226

Pro zajímavost :
Orientační stanovení příkonu z hodinové spotřeby dřeva – zde jen pro zajímavost – topit mokrým dřevem, znamemá zvýšené náklady na palivo, současně zkrácení životnosti kotle a komínového
tělesa. Do ovzduší se dostávají karcinogenní látky.

Co přináší :
Novela zákona o ochraně ovzduší
Datum: 26.1.2013 | Autor: Ing. Vladimír Stupavský, Česká peleta, z.s.p.o. | Organizace: Česká peleta, z.s.p.o. | Firemní článek
Novela zákona o ochraně ovzduší z minulého roku se razantně promítne do běžného života majitelů rodinných domů.
Podívejme se blíže na zdroje využívající tuhá paliva a vezměme v úvahu domácnost, která vytápí dům deset let starým kotlem na uhlí nebo na
dřevo. Na co se musí připravit a co jim novela ukládá?
Předseda Klastru Česká peleta, Ing. Vladimír Stupavský:
Zákon by měl především napravit situaci, kdy jeden nepřizpůsobivý občan je svým jednáním schopen zamořit půl vesnice. Do nevyhovujících kotlů 1.
a 2. emisní třídy je totiž možno přikládat i odpady a nevyhovující či zakázaná paliva. To u moderních kotlů s automatickým přikládáním nelze nebo je
to velmi složité.
Lidé se musí připravit na to, že budou mít od 1. 1. 2017 povinnost na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi
kotle. Zde bude mimo jiné označena emisní třída kotle. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 000 korun. První revize je povinná do 31.
12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes. Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné nově i pro kotle na tuhá paliva. Odhadovaná cena za 1 revizi bude cca 1 500 korun. Součástí revize by mělo být i seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení. Revize
budou povinné jednou za dva roky.
U zmíněné domácnosti provozující 10 let starý kotel bych odhadl, že tento kotel zpřísněným požadavků nevyhoví. Bude tedy nutná jeho výměna za
modernější zdroj vytápění.
Můžete odhadnout, kolika domácností se opatření, jež novela zákona o ochraně ovzduší zavádí, dotkne?
Podle údajů z posledního sčítání lidu se novela dotkne cca 650 000 domácností v ČR. Odhaduje se, že dnes přibližně půl milionu domácností používá
do budoucna nevyhovující kotle z 1. nebo 2. třídy podle ČSN EN 303-5 a pouze dalších cca 150 000 domácností má kotle z 3. nebo vyšší třídy, tedy v
budoucnu vyhovujících.
Pokud se daná nařízení nesplní, jsou již stanoveny sankce za porušení? Kdo bude kontroly kotlů v domácnostech provádět?
Ano, sankce jsou již stanoveny příslušnou novelou. Je třeba počítat s pokutou 20 000 korun za to, když zákazník nepředloží po 1. 1. 2017 revizi svého
kotle a pokutou 50 000 korun od 1. 9. 2022, pokud se při revizi prokáže, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. třídy. A dále pokutou 50 000 korun
za
to,
pokud
bude
v
kotli
používat
paliva,
které
jsou
zakázána
(především
odpady,
uhelné
kaly
apod.).
Novela zákona ukládá povinnost předložit revizi kotelny obecnímu úřadu, pokud si to vyžádá. Tam, kde budou obecní úřady požadovat po
občanech předložení revizí, občané ze zákona budou muset revize předložit sami. Žádný úředník nebude muset do kotelny chodit a ústavní právo
na soukromí tak nebude nijak narušeno. Je to systém, který dobře funguje u plynových kotlů nebo komínů a funguje dobře i v řadě zemí v zahraničí,
například v Německu.

Poznámky k článku:
Z normy EN 303-5 – vysvětluji – co jsou to třídy kotlů:
Jedná se o rozdělení kotlů z hlediska účinnosti:
třída 3. musí splňovat účinnost dle vzorce : ηK = 67 + 6 log QN
třída 2. ηK = 57 + 6 log
třída 1. ηK = 47 + 6 log QN
Jmenovitý tepelný výkon QN v kW Účinnost kotle v %
Věřím, že se najdou dotační tituly, které pomohou zmírnit nutné investice.
Zatím Nová zelená úsporám samostatné zdroje neřeší:

Nová Zelená úsporám je název nástupnického programu Zelené úsporám. V letech 2013 až 2020 bude poskytovat finanční podporu pro
rekonstrukce a novostavby budov určených pro bydlení a budov plnících veřejnou službu. Podle výnosů z aukcí emisních povolenek se
počítá až s 28 miliardami korun.
Program bude realizován vyhlašováním tzv. výzev k podávání žádostí o dotace na opravy a novostavby rodinných domů, bytových domů a budov
veřejných služeb. Podpora bude mít formu přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Dotovat se budou výhradně komplexní opatření ke snížení
energetické náročnosti. Program má v současné době podobu návrhu, který bude projednávat vláda.
Při komplexní realizaci snížení energetické náročnosti - tedy zateplení celé obálky – bude bonusem podporována i výměna zdroje tepla na tuhá fosilní
paliva za jiný šetrnější zdroj: plynový kotel, kotel na peletky, tepelné čerpadlo nebo termické solární kolektory. Finanční podpora bude poskytována
rovněž na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti, který bude součástí posudku prokazujícího splnění parametrů pro
přidělení dotace.
Samostatná podpora instalace například obnovitelných zdrojů bez zateplení obálky (oblast podpory C v původním programu Zelená úsporám) nebude
poskytována.
Příjem žádostí by měl začít v srpnu 2013, přičemž žádat o dotaci bude možné i u staveb, které byly zahájeny již 1. ledna 2013. Na podzim by měly
být vyplaceny první prostředky. Od roku 2014 by měly být postupně vyhlášeny výzvy pro opravy bytových domů, pro objekty veřejných služeb a pro
novostavby.
Za pomoci TZB info zpracovala D. Votavová

Z dění v obci obrazem

Za čisté chodníky děkujeme….

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 25. února 2013. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu
kontrolnivybor@vstis.cz , odevzdat osobně na Obecním úřadě nebo vhodit do schránky domu č. 180 na
Bayerce.
Nepodepsané příspěvky neuveřejňujeme! Redakce si rovněž vymiňuje právo neuveřejnit všechny doručené příspěvky (například hanlivé či urážející) – noviny neslouží k vyřizování si vzájemných účtů mezi
občany.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří
příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.

