


Klastr Česká peleta 
 sdružuje 45 firem 

 společné výstavy a akce 

 propagace firem a vytápění  

 slevy formou kolektivních nákupů 

 společné projekty a kampaně 

 certifikace 



Složení a výroba pelet 

 čistá kvalitní pilina 

 bez chemických pojiv 

 průměr 6, 8 mm 

 výhřevnost 18 MJ/kg 

 bez chemických pojiv, max. 2 % 

škrobu 



• Soubor norem ČSN EN 14961 

1. 14961-1 (obecná specifikace) 

2. 14961-2 (dřevní pelety) 

3. 14961-3 (dřevní brikety) 

4. 14961-4 (dřevní štěpka) 

5. 14961-5 (palivové dřevo) 

6. 14961-6 (nedřevní pelety) 

7. 14961-7 (nedřevní brikety) – v přípravě 

 

 

Kvalita paliv 





Kvalita kotlů 
 

Kdo smí kotle certifikovat: 

 

- akreditovaná zkušebna dle normy 17025 

- mající pověření zkoušet dle normy 303-5 
(Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná 

paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu 

nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení) 

 

 







Světová výroba pelet 



Vytápění místností 

1 Vstup topné vody 

2 Výstup ohřáté vody  

3 Odvod spalin 

4 Litinový výměník 

 pro vytápění místnosti 

 s teplovodním výměníkem 



Vytápění budov 

 plně automatizovaný 

provoz 

 

 vysoká účinnost 

 

 nízké provozní 

náklady 

 

 plynulá regulace 

výkonu 

 

 široká nabídka 

provedení 

 



Vytápění obcí 

 zaměření na školy, školky, nemocnice, 

úřady, bytové domy, horské hotely, … 

 

 nebo celé obce či jejich části 



Vytápění obcí 
 snížení finančních nákladů za odběr tepla u 89 % klientů 

 provozování, dálkový monitoring a on-line servis tepelných soustav 

 klient platí pouze za odebrané teplo 

 „ZDARMA“ je: 

 instalace a financování teplárenské technologie 

 dálkový monitoring a on-line servis 

 posouzení technické proveditelnosti a návrh obchodního modelu 

 

  T+1M         T+2M         T+3M          T+4M         T+5M         T+6M 

  podpis smluv   potřebná 
povolení 

  zkušební 
provoz 

  technická 
dokumentace 

  instalace 
technologie 

  ostrý 
provoz 





Hlavní výrobci pelet v ČR 

Leadrem trhu je největší 

„česká“ pila Mayr-Melnhof Holz 

v Paskově s výrobou okolo 80 

tisíc tun. Tento producent je 

díky vlastnímu zájmu o český 

trh klíčový. 
  

 

Druhý je Holzindustrie 

Chanovice v západních Čechách 

(Haas Fertigbau) s výrobou okolo 

20.000 t. 

Investice do vlastní bioteplárny v 

roce 2013 a změna sušení piliny 

navýší výrobu na 50.000 t.  



Holzindustrie Pfeifer 

v Trhanově u Domažlic 

(cca 15.000 t). 

 

Čeští výrobci cca 10.000 t ročně 

  

EUROCORP s.r.o. Odry 

Enviterm a.s. Ždírec nad Doubravou 

EUROPELLETS s.r.o. Golčův Jeníkov 

  

Stabilní a tradiční výrobci ca 5.000 t ročně 

 

Eco-Vest s.r.o. Uhlířské Janovice 

Latop s.r.o.  Tábor 

Zdeněk Kulda – Dobříš 

Komterm Březnice (Příbram) 

DDL Lukavec 

  



Obsluha zákazníka  

Specializovaná peletová cisterna 

Nákladní auto s terénním 

manipulátorem 



Systém vytápění a servis 



Vybavení kotelen 



Vybavení kotelen 



Zákon o ochraně ovzduší 



 

Novela Zákona o ochraně ovzduší 

• Schváleno: březen 2012, platnost od 1.9.2012 

 

• Pro teplovodní kotle 10 – 300 kW 

 

• cca 500.000 domácností (1. a 2. emisní třída – ČSN EN 303-5) 

• cca 150.000 domácností (3. a vyšší emisní třída) 

 

 



 

Novela Zákona o ochraně ovzduší 

• 1.1.2014: prodeje pouze třídy 3. a vyšší 

 

 

• 1.1.2018: prodeje pouze třídy 4. a vyšší 

 

 

• 1.9.2022: užívání pouze třídy 3. a vyšší 

 

 



 

Novela Zákona o ochraně ovzduší 

• Tuhá paliva: 

 

• Útlum odhořívacích a prohořívacích kotlů s ručním přikládáním 

 

• Posílení dřevozplyňujících a automatických kotlů 

 

• Pořizovací ceny 

 

• 1. a 2. třída: 20 – 30 tis. Kč 

 

• Dřevozplyňující: od 35 tis. Kč 

 

• Automatické: od 50 tis. Kč 

 

 



Ing. Vladimír Stupavský 

Česká peleta, z.s.p.o. 

předseda 

 

Tel.: 724 611 316 

E-mail: predseda@ceska-peleta.cz  

URL: www.ceska-peleta.cz 

Děkuji za pozornost 

 


