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Hnědým uhlím budou domácnosti topit i po roce 2022
Od 1. 9. 2022 začnou platit podmínky umožňující topit tuhými palivy pouze v kotlích splňu-
jících nařízení Evropské komise č. 2015/1189, které stanoví požadavky na ekodesign kotlů 
v oblasti účinnosti a emisí. Topit uhlím tedy bude možné jen v moderních kotlích splňujících 
třídu 3-5 jmenovitého výkonu a emisí dle normy ČSN. Toto opatření nepředstavuje v žádném 
případě konec spalování hnědého uhlí. Severočeské doly a.s. disponují dostatečnými zásoba-
mi kvalitního nízkosirnatého uhlí, ale také perspektivou jeho těžby minimálně do roku 2040.  

Jak bude vypadat situace s topením v kotlích  
na tuhá paliva po roce 2022?
Cílem legislativy není omezovat spalování uhlí, ale ukončit veškerý provoz kotlů třídy 1 a 2, 
bez ohledu na to, jestli v nich lidé topí dřevem nebo uhlím. Do konce roku 2019 si jednotlivé 
státy EU mohly upravovat podmínky prodeje samy. Od 1. 1. 2020 platí nová směrnice, která je 
závazná pro všechny členské státy bez výjimek. Jedná se o tzv. ekodesign – nejpřísnější verze 
pravidel prodeje kotlů. Modely, které ekodesign splňují, se mohou prodávat dále. Kotle nespl-
ňující tyto přísné požadavky musejí být staženy z trhu. Ale například firma BENEKOV už v roce 
2015 uvedla na trh první český automatický kotel na uhlí splňující ekodesign s účinností až 
90 %, který patří k nejvíce prodávaným kotlům v ČR. 

Jaké kotle bude možné pořídit po roce 2022?
Podle normy ČSN EN 3035:2012 se kotle dělí do tříd 1–5, dle jejich účinnosti a emisí. Parametry 
kotlů jsou měřeny při 100 % a 30 % jmenovitém výkonu a dle dosažených měřených výkonů je 
kotel zařazen do příslušné kategorie. V současné době je zakázán prodej kotlů třídy 1 a 2 a od 
1. 9. 2022 se tyto kotle nebudou smět provozovat. Kdo to poruší, se vystavuje riziku opakované 
pokuty až 50 tis. korun. Stát dal majitelům těchto kotlů vykazujících negativní vliv na životní prostředí lhůtu 10 let, aby je nahradili modernějšími a ekologič-
tějšími zařízeními. Proto vznikly kotlíkové dotace, které rozdělí více než 10 miliard na výměny zdrojů tepla v domácnostech.
Od roku 2017 platí povinnost nechat u všech kotlů na tuhá paliva jednou za tři roky provést odbornou kontrolu. Od roku 2020 kontrolující servisní firma zaevi-
duje výsledek do centrálního registru ISPOP. Příslušní úředníci tak nemusí domácnosti osobně navštěvovat a zjišťovat, v čem topí. Stačí nahlédnout do registru 
ISPOP. Také v tomto případě platí, že ten, kdo nebude mít včas provedenou kontrolu, riskuje opakovanou pokutu až 20 tis. korun. 
Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka budeme v ČR uhlí potřebovat, dokud nebudou rozšířeny kapacity jaderných elektráren o další 
bloky. Využívání kvalitního bílinského nískosirnatého uhlí je zakotveno ve strategickém dokumentu ČR v oblasti energetiky – Aktualizované státní energetické 
koncepci. Kvalita a cenová dostupnost tuzemského energetického paliva znamená další perspektivní uplatnění bílinského uhlí, a to minimálně až k horizontu 
roku 2040. 

Závod Poháru Drahanské vrchoviny v Boskovicích

Nové aktivity Služeb 
Boskovice, s.r.o. 

	 Předposlední	 prázdninovou	 sobotu	 hostil	 Sportpark		
v	Boskovicích	třetí	závod	Poháru	Drahanské	vrchoviny	
roku	 2020.	 Tyto	 populární	 závody	 horských	 kol	 byly		
redukovány	 kvůli	 situaci	 s	 koronavirem;	 letošní	 první	
závod	se	jel	na	Benešově	až	v	polovině	července.	
	 Pohár	 MTB	 „Vrchovina“	 se	 prezentuje	 jako	 závody	
horských	kol	pro	všechny.	Rozsah	18	kategorií,	ve	kte-
rých	se	závodí,	zahrnuje	opravdu	všechny	věkové	a	vý-
konnostní	skupiny;	od	nejmenších	závodníků	na	odráže-
dlech	až	po	Masters	50	let	a	výše.	
	 Patronkou	závodu	v	Boskovicích	byla	senátorka	Ing.	Ja-
romíra	Vítková,	která	se	společně	s	místostarostou	Ing.	Lu-
kášem	Holíkem	účastnila	předávání	cen	vítězům.	
	 Více	 informací	 a	 výsledkovou	 listinu	 všech	 kate-	
gorií	 nabízí	 webová	 prezentace	 závodu	 na	 adrese		
www.pohardrahanskevrchoviny.cz.
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	 Služby	Boskovice,	s.r.o.	zakoupily	
spinningová	kola	a	veškeré	vybavení,	
potřebné	 k	 provozování	 spinningu		
v	budově	 lázní.	Vedení	Služeb	Bos-
kovice,	s.	r.	o.	se	dohodlo	s	většinou	
stávajících	lektorů	a	uzavřelo	s	nimi	
dohody	o	provedení	práce.	
	 Ceník	 spinningu:	Dospělý	85	Kč,	

mládež,	studenti,	senioři	70	Kč.	1	ho-
dina	 spinningu	 +	 1	 hodina	 lázní	 =	
relax	zdarma.
	 Další	 novou	 činností	 Služeb	 je	
práce	 s	 infrasetem,	což	 je	 zařízení,	
které	 dokáže	 opravovat	 výtluky	 na	
silnicích.	 Cena	 za	 opravu	 1	 m2	 je	
650	Kč	bez	DPH.

Úspěch atletky z Blanska
	Dne	25.	8.	2020	proběhlo	Akade-
mické	mistrovství	České	republiky	
v	 atletice	 a	 Martina	 Hlaváčková	
skončila	na	krásném	čtvrtém	místě	
v	trojskoku.	
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