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 ________________________________________________________________ 

 

Soukromá a komunální krematoria. 
 
 
Věc: Včasné varování před výpadky dodávek zemního plynu a elektřiny. 
 
 
Vážené kolegyně a kolegové. 
 
S ohledem na vývoj války na Ukrajině a přístupu Ruské federace, která vyhrožuje přerušením 
plynu do EU, se na tuto situaci musíme dopředu připravit. 
 
Jak víte, gestor pohřebnictví MMR je dlouhodobě v otázkách pohřebnictví odborně 
nekompetentní (příprava novely zákona 256/2001 Sb., COVID 19, válka na Ukrajině), proto 
si dovolujeme sami sobě pomoci a vydáváme toto doporučení pro včasnou přípravu na 
mimořádnou situaci výpadku dodávek zemního plynu a elektřiny: 
 
 
Doporučujeme krematoriím včas upozornit své odběratele na tuto možnost změny 
kremačního režimu, především nedávat termíny kremací, včas zrušit rozloučení  rodinných 
příslušníků u kremační pece. 
 
K zajištění chodu kremačních linek si dovolujeme doporučit pár nutných bodů, které je třeba 
udělat pro zajištění chodu krematorií v době mimořádné události – absence zemního plynu: 
 

1) Kremační linky a zpopelnění doporučujeme co nejdříve  plánovat kontinuálně bez 
přerušení kremací, tedy samotíží a sedm dní v týdnu, 24 hodin. 

2) Připravit personál na tuto možnost. 
3) Vytvořit náhradní energetický zdroj, například nádrže na LPG, je-li to možné. 
4) Opatřit u výrobců kremační technologie hořáky LPG pro možnou záměnu hořáků na 

zemní plyn. Jen v případě, že máte náhradní zdroj LPG. 
5) Opatřit náhradní zdroj elektrického proudu ve stejném ekvivalentu denní spotřeby 

kremační technologie a zázemí (chladírny, atp.). 
 
 
V případě rozsáhlého výpadku proudu. 
 

1) Zapojit kapacitně odpovídající agregát na výrobu elektrického proudu. 
2) Zásoby benzínu nebo nafty pro předmětný agregát. 
3) Omezit nebo zrušit provoz v obřadních síních spojených s krematoriem. 

 
Proč jednáme již ve fázi včasného varování? 
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Díky nepřetržitému zpopelňování zesnulých osob budete schopni v budoucnu udržet 
konstantní teplotu v kremačních zařízeních i bez zemního plynu, pokud by došlo k jeho 
výpadku. Doporučujeme přejít co nejdříve na 24/7 provoz krematoria v režimu samotíže. 
 
 
Neexistuje však žádný odhad, jak rychle by k omezení dodávek plynu mohlo dojít. Nemáme 
tedy žádný časový náskok, než bychom případně vstoupili do časově nepružných fází 
vyrovnání se s nastalou mimořádnou situací.  
 
Z těchto vážných důvodů proto v současné době nedoporučujeme nabízet časové nebo i 
termíny kremace za přítomnosti příbuzných. 
 
Chceme věřit, že k situaci přerušení dodávek zemního plynu nedojde, nicméně štěstí přeje 
připraveným. 
 
 
Jako obvykle vám rádi zodpovíme jakékoli další dotazy. 
 

 

S úctou a poděkováním, 

 

 

Jaroslav Mangl – předseda Asociace pohřebních služeb v ČR 
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