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Poloha obce

geografická poloha – Moravskoslezský kraj,  15 km 
východně od Třince, 3 km od Jablunkova



Obec Písečná – základní  údaje

� obec samostatná od roku 2001, dříve příměstská část
města Jablunkova

� nadmořská výška 470 m. n. m.
� počet obyvatel 887
� rozloha 268 ha
� 220 trvale obydlených rodinných domů, roztroušená � 220 trvale obydlených rodinných domů, roztroušená 

zástavba
� občanská vybavenost – MŠ, 1. stupeň ZŠ, kulturní dům, 

obchod s potravinami, pohostinství, veřejný vodovod
� významější průmyslové zdroje znečištění ovzduší se na 

území katastru obce nenacházejí
� obcí neprochází významnější komunikace



Program podpory ekologického 
vytápění – výchozí situace 

� 200 rodinných domů, z toho 10 domů v okrajové části 
plynofikováno, většina domů vytápěná v kotlích s 
roštovými ohništi, převažujícím palivem je černé uhlí, v 
menší míře dřevo

� o plošnou plynofikaci obce nebyl mezi občany zájem, 
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� o plošnou plynofikaci obce nebyl mezi občany zájem, 
po osamostatnění obce byly hlavní prioritou 
rekonstrukce místních komunikací

� negativní zkušenosti občanů s podporou vytápění el. 
energií a plynem

� SFŽP poskytoval v rámci Národních programů podporu 
fyzickým osobám, které provedly instalaci tepelného 
čerpadla, kotle na biomasu nebo solárních panelů až 
do výše 50% celkových nákladů, max. 50 000 Kč.



� snížit emise z lokálních topenišť 

� zlepšit ovzduší v obci v topném období

� zvýšit komfort bydlení

Program podpory ekologického 
vytápění – cíle 

� zvýšit komfort bydlení

� snížit energetickou náročnost vytápění

� využít obnovitelné zdroje energie

� nabídnout ekonomicky výhodné řešení

� nabídnout možnost individuálního řešení



� plynofikace obce

- výhody (komfort topení, ekologické topení)

- nevýhody (vysoké náklady, zatížení rozpočtu 
obce, nezájem občanů, zvyšující se ceny plynu)

� výstavba  centrální kotelny

Zvažované možnosti 

� výstavba  centrální kotelny

- výhody (komfort topení, ekologické topení)

- nevýhody (vysoké náklady na realizace kotelny a 
rozvodů, centrální řešení, zatížení rozpočtu obce, 
zvýšení pohybu nákladních aut dopravujících 
palivo)



� podpora zavádění ekologického vytápění 
formou poskytování dotací a půjček občanům

- výhody (zatížení rozpočtu obce malé, u mo-
derních kotlů na biomasu se komfort topení blíží 

Zvažované možnosti 

derních kotlů na biomasu se komfort topení blíží 
vytápění plynem, možnost kombinace podpory s 
dotacemi z Národních programů, SFŽP, 
individuální rozhodnutí občana)

- nevýhody (zařízení pořizuje občan, cena 
technologie, dostupnost paliva, přechod na 
ekologické topení je postupný a závisí na 
rozhodnutí občanů)



� pravidla programu schválena usnesením ZO 
Písečná dne 17.6.2003

� základní myšlenka – obec ze svého rozpočtu 
uhradí fyzickým osobám 30% z pořizovací ceny  
kotle na pelety, tepelného čerpadla nebo 

Základní pravidla programu

kotle na pelety, tepelného čerpadla nebo 
solárního systému až do výše  30 000 Kč, dále 
poskytne bezúročnou půjčku se splatností 1 rok, 
příspěvek spolu s půjčkou budou činit max. 50 
000 Kč.

� program byl vyhlášen na období let 2003 až 2006, 
po dobu volebního období



� program dále pokračoval ve volebním období 
2006 – 2010 s drobnými změnami

� podpora je poskytována i na dřevozplyňující kotle, 

Základní pravidla programu

� podpora je poskytována i na dřevozplyňující kotle, 
souhrn dotace a půjčky je zvýšen na 60 000 Kč 



� žadatel odstraní stávající kotel na tuhá paliva

� nainstaluje certifikované zařízení, které v případě 
kotlů na biomasu splňuje ČSN EN 303-5 třídy 3, 
zařízení uvede do provozu

Podmínky pro poskytnutí podpory

zařízení uvede do provozu

� uzavře Smlouvu o poskytnutí dotace, schvaluje 
ZO 

� ve smlouvě se zavazuje, že umožní kontrolu 
zařízení, nebude vytápět dům jinou technologií s 
výjimkou havarijních situací, ve smlouvě zahrnuty 
sankce za porušení



� o záměru obce podpořit ekologické vytápění byli 
občané několikrát informování prostřednictvím 
zpravodaje, při spuštění programu i v jeho 
průběhu, kdy již bylo možné popsat první 
zkušenosti s vytápěním domů

Komunikace s občany

zkušenosti s vytápěním domů

� bezprostředně po spuštění programu proběhla v 
místním kulturním domě diskusní setkání s 
občany, za účasti zástupců firem vyrábějících 
kotle na pelety, současně byly v průběhu akce 
fyzicky předvedeny dva kotle od různých firem



� starosta obce krátce po spuštění programu 
nainstaloval ve svém RD kotel na pelety, 
občanům tak mohl technologii předvádět v 
provozu a sám demonstroval její účinnost, 
provoz, nákladovost a podobně

Komunikace s občany

provoz, nákladovost a podobně

� obec o svém projektu opakovaně informovala v 
regionálním tisku

� obec v prvních pěti letech organizačně zajišťovala 
sdružený nákup dřevních pelet, pelety byly do 
obce dováženy  kamionovou nákladní dopravou a 
při nákupu mohly být uplatňovány  množstevní 
slevy



� 2003 – 2 kotle na pelety, 

� 2004 – 6 kotlů na pelety,

� 2005 – 5 kotlů na pelety, 1 tepelné čerpadlo

� 2006 – 2 kotle na pelety, 1 tepelné čerpadlo

Průběh programu v číslech

� 2006 – 2 kotle na pelety, 1 tepelné čerpadlo

� 2007 – 1 dřevozplyňující kotel

� 2008 – 2 kotle na pelety

� 2009 – 1 kotel na pelety

� 2010 – 6 kotlů na pelety, 1 dřevo, 1 tepelné 
čerpadlo

� rok 2005 instalace 2 kotlů o výkonu 2x49 kW  v 
budově ZŠ Písečná



� v letech 2003 až 2010 obec podpořila 29 
instalací, což je 13 % z celkového počtu trvale 
obydlených domů

� s podporou obce bylo instalováno 24 
automatických kotlů spalujících dřevní pelety, 3 

Průběh programu v číslech

automatických kotlů spalujících dřevní pelety, 3 
tepelná čerpadla a 2 kotle na dřevo

� obec poskytla dotace v celkovém objemu 805 105 
Kč

� poskytla půjčky v celkové výši 293 230 Kč



� obec Písečná formou dotací a půjček od roku 
2003 systematicky podporuje zavádění 
ekologicky šetrných způsobů vytápění v 
domácnostech

� obec Písečná v průběhu 7 let podpořila 29 

Závěr

� obec Písečná v průběhu 7 let podpořila 29 
projektů modernizace kotelen v rodinných 
domech, což je 13 % z celkového počtu trvale 
obydlených domů

� způsob vytápění rodinných domů v obci se mění 
pomalu a dosažený efekt na kvalitu ovzduší je 
zatím relativně malý



� chování lidí při vytápění RD ovlivňují zažité 
stereotypy, často v kotlích spalují dřevní odpad 
ze zahrad případně z lesních porostů, kterých 
jsou majiteli, někteří spalují i komunální odpad

� občané nechtějí být závislí pouze na jednom 
typu paliva (pelety), mají obavu z dostupnosti 

Závěr

typu paliva (pelety), mají obavu z dostupnosti 
paliva, ze zvyšování jeho ceny, ze závislosti  
topného systému na elektrické energii, mají 
obavy z poruchovosti nových technologií

� kotle s roštovými ohništi spálí všechno, jsou 
bezporuchové, levné, v regionu je dostupné 
levné uhlí z Polska, jsou pro občany 
ekonomicky přitažlivé



� program bude dále pokračovat, připravujeme 
zásady programu pro období 2011 až 2014

� chceme zvýšit informovanost občanů o vlivu 
lokálních topenišť na kvalitu ovzduší

Závěr

� obec projevila zájem o spolupráci s VŠB-TÚ 
Ostrava v projektu „Zlepšení kvality ovzduší v 
příhraniční oblasti Česka a Polska“, výstupem 
bude studie proveditelnosti s cílem stanovit 
možné náhrady stávajících systémů a zdrojů 
vytápění



Děkuji za pozornost

• Bc. David Ćmiel, starosta@obecpisecna.cz, 558 359 825


