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Kam se uklidit před smogem? Šetřílkovi si 
vrásky nedělají. Pochopili totiž, že kvalita je-
jich ovzduší úzce souvisí s tím, co spalují ve 
svých kotlích. Nebáli se investovat do zatep-
lení a různých alternativních 
zdrojů energie. Za ušetřené 
chechtáky si plní své sny
a zároveň šetří místní příro-
du. Chcete se mít jako oni? 
Více se dozvíte v tomto 
letáku nebo na našem 
webu!

Více informací naleznete na www.setrilkovi.cz

Jedinečnost naší planety spočívá zejména v unikátním 
složení atmosféry, plynného obalu obklopujícího Zemi.
Atmosféra je základním předpokladem pro přítomnost
a rozvoj života, jak ho známe dnes, a proto je důležité
ji chránit a předcházet jejímu znečišťování.

Znečišťování ovzduší přímo souvisí s činností člověka, kte-
rý k němu přispívá zejména spalovacími procesy (výroba 
tepla a energie apod.), dopravou, průmyslovou anebo ze-
mědělskou činností apod. Vzhledem k neustálému rozvoji 
společnosti, zejména od dob průmyslové revoluce, dochází 
k nárůstu znečišťování ovzduší. Ten nám sice umožňuje žít 
komfortnější život, ale aby byl i kvalitnější, je třeba chovat 
se ohleduplněji a s větším rozmyslem, tak abychom chrá-
nili to nejcennější, co máme, tj. zdraví. Naštěstí díky tech-
nologickému pokroku existují dnes stále sofi stikovanější 
řešení snižující množství vypouštěných emisí z průmyslové 
výroby, doprava je ekologičtější, pokud srovnáme parní
a elektrické lokomotivy, a takto bychom mohli pokračovat 
dále. Pamatujme však, že negativní vliv na kvalitu ovzduší 
má nejen člověk, nýbrž i samotná příroda (vulkanická čin-
nost), ale ten člověk neovlivní. 

Pokud se zamyslíme, jak můžeme sami přispět k lepší 
kvalitě ovzduší, pak nás napadne jako první provoz spa-
lovacího zařízení, které nám doma slouží k výrobě tepla, 
případně i k ohřevu teplé vody. Můžeme například používat 
ekologičtější paliva, jako je například zemní plyn, anebo 
můžeme dům zateplit, aby spotřeba paliva byla nižší. Co je 
ale asi nejpodstatnější, je provozovat kotel v souladu s po-
kynem výrobce a spalovat pouze paliva pro dané zařízení 
určená. Odměníme se optimální spotřebou paliva i nižší-
mi emisemi, které vypouštíme do bezprostředního okolí. 
Pokud budeme dodržovat tuto zásadu, pak prodloužíme 
životnost kotle a snížíme náklady na údržbu spalinových 
cest. Určitě bychom neměli podceňovat pravidelné kont-
roly a údržbu vyplývající i ze samotného zákona o ochraně 
ovzduší.

V tomto informačním letáku naleznete tipy, které se za-
měřují na ochranu ovzduší. V žádném případě se vám ne-
snažíme nic vnucovat, anebo dokonce nařizovat, je pouze 
na vás, zda si některý z tipů sami vyzkoušíte a ověříte jeho 
pravdivost. Naším cílem je upozornit na skutečnost, že se 
lze chovat ohleduplněji k životnímu prostředí a zároveň
i snížit výdaje rodinného rozpočtu.

www.setrilkovi.cz

Chcete se dozvědět více?
Navštivte naše internetové stránky www.setrilkovi.cz, anebo se zú-
častněte některého z našich seminářů konajících se v rámci následu-
jících veletrhů a výstav:
•JARNÍ INSPIRACE 2013 (8. – 10. 3. 2013), Hradec Králové
•ENVIBRNO (23. – 26. 4. 2013), Brno
•ZEMĚ ŽIVITELKA – EKOSTYL (29. 8. – 3. 9. 2013), České Budějovice
•MODERNÍ DŮM A BYT PLZEŇ (11. – 13. 10. 2013), Plzeň

Projekt realizuje – České ekologické manažerské centrum. CEMC 
je sdružení organizací, individuálních podnikatelů a environ-
mentálních expertů. Vydáváme odborné časopisy Odpadové fó-
rum a WASTEFORUM. Jsme provozovateli internetového portálu
www.Tretiruka.cz.
Kontakty: 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, tel.: 274 784 417,
fax: 274 775 869, www.cemc.cz, cemc@cemc.cz
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„HRAVĚ ŠETŘÍM
     SVOU KAPSU I PŘÍRODU“

aneb Ušetřit se dá na všem,
           když víme, jak na to

Vítejte v Chechtákově, kde žije jedna celkem nenápad-
ná čtyřčlenná rodinka – Šetřílkovi. Rodinka si do této 
chvíle žila svým běžným životem, ale teď jste to vy, kdo 
přebírá nad jejím rozpočtem a osudem plnou kontrolu!
Vyzkoušíte si své schopnosti a dovednosti!  Vaším 
cílem bude dosáhnout co největších úspor realizova-
ných například zateplením domu a současně uspoko-
jit běžné potřeby všech členů rodiny. Buďte nejlepší
a vyhrajete zajímavé ceny!

Bonusové body do hry!
Kód: setrilkovibonus

VYHRAJTE JEDNU Z VĚCNÝCH CEN! 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



TIPY PRO VÁS

Kotel
  

  Pokud váš kotel na tuhá paliva slouží pro ústřed-
ní vytápění, pak nezapomeňte provést první 
kontrolu technického stavu kotle nejpozději do 
konce roku 2016! Předejdete tak možné pokutě 
až do výše 20 tis. Kč.

  Obecně vyšší účinnost spalovacího procesu 
mají automatické kotle, a výrazně tak snižují 
náklady na množství paliva, čas strávený obslu-
hou a množství vypouštěných emisí. Návratnost 
investice může být už do 10 let.

  Přemýšlíte, jaký by měl mít kotel správný výkon? 
Ten by měl odpovídat velikosti vytápěného pro-
storu a obecně platí, že 1 kW tepelného výkonu 
odpovídá cca 20 m3 vzduchu.

  Kupujete nové spalovací zařízení? Zajímejte 
se i o tzv. emisní třídu, která nám dává základ-
ní přehled o tom, jak je který kotel ekologický. 
Preferujte 3. a vyšší emisní třídu. Po 1. 9. 2022 
nebude možné používat spalovací zařízení plnící 
pouze 1. a 2. emisní třídu.

 
  Ve spalovacích zařízeních se smí
 spalovat pouze paliva určená
 výrobcem. Nepleťte si dřevo
 z demolice, staré okenní rámy,
 anebo železniční pražce
 s biomasou a neospravedlňujte
 tak jejich nezákonné pálení.

Odpady
  

  Kamna ani kotle nejsou v žád-
ném případě určena ke spalo-
vání odpadů. Do ovzduší se tak 
dostávají nebezpečné látky, kte-
ré ničí zdraví vám i vašim souse-
dům.  Pozor na možnou sankci

 až do výše 50 tis. Kč. 

Pálení bioodpadu
  

  Pálíte na zahradách čerstvě shra-
bané listí, posekanou trávu nebo 
bramborové natě? Předejděte mož-
né pokutě a informujte se ve své 
obci, jestli to není zakázané a zda 
není možné využít speciální biokon-
tejnery.  

Topení dřevem
  

  Topíte dřevem? Pak ho nechte dokonale vy-
schnout, a to minimálně 2 roky. Nižší obsah vlh-
kosti znamená vyšší výhřevnost paliva a nižší 
produkci znečišťujících látek.   

Krb
  

  Pečlivě zavírejte komínovou 
klapku, pokud právě netopíte. 
Otvor do komína je jistě větší 
než dohromady všechny spáry 
v domě nebo bytě, a tak může 
zbytečně unikat teplo.  

Zeleň
  

  Městská zeleň není vysazována
pouze kvůli estetickému

 hledisku. Významně se podílí
 na zachytávání prachových
 částic a pohlcování CO

2
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Komín
  

  Chcete ušetřit? Pak si čištění spalinové ces-
ty proveďte svépomocí! Nezapomeňte ale na 
záznam do požární knihy. Předejde tak možné 
pokutě až do výše 20 tis. Kč. Čištění musí být 
provedeno minimálně 3x do roka při spalování 
tuhých paliv a 1x do roka při spalování plynných 
paliv. 

  Kontrola spalinové cesty
 musí být prováděna 1x ročně,
 a to výhradně odborně způsobilou
 osobou.
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Kvalita ovzduší
  

  Obtěžují vás sousedé kouřem či zápachem?
Situaci zdokumentujte minimálně třicetiminu-
tovou videonahrávkou a kontaktujte obec s roz-
šířenou působností.

   Jste rozhořčeni kvalitou ovzduší ve svém okolí,
a rádi byste věděli, kdo že za to může? Podle 
ČHMÚ se na produkci prachových částic PM10 
v roce 2005 podílely z 35 % domácnosti, z 22 % 
doprava, z 22 % energetika a podíl průmyslu byl 
menší než 10 %. 
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