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1 Úvod 

Životní prostředí je už delší dobu velkým problémem. V období socialismu docházelo 

k nadměrnému čerpání přírodních zdrojů a tyto aktivity měly za následek negativní dopad na 

životní prostředí. Až od roku 1989, kdy byla uvedena v platnost  nová  legislativa, se situace 

začíná řešit prostřednictvím opatření zamezujícím dalšímu celkovému znečišťování prostředí.  

Vybrala jsem si ke své analýze jeden ze čtyř živlů naší planety a to vzduch. Pro lidský 

organismus je vzduch nezbytnou součástí života a proto si myslím, že by si ho měli lidé více 

vážit a více si uvědomovat, že i když škodliviny nemusíme přímo vidět v ovzduší, tak tam 

jsou a je potřeba se touto otázkou aktivně zabývat. Je pravdou, že v současnosti je tato 

problematika řešena hned na několika úrovních jak národní, regionální, tak i soukromé. 

Společnost se snaží najít řešení ke zlepšení životního prostředí, potažmo konkrétně zlepšení 

kvality ovzduší.  

Ve své práci se zaměřím na problematiku kvality ovzduší. Velká města a průmyslové 

aglomerace mají největší problémy se znečištěním ovzduší z důvodu průmyslové výroby a 

velkého zastoupení automobilové dopravy v těchto městech. Zajímala mě situace v České 

republice a na Ostravsku. Ostravsko jsem si vybrala z důvodu, že je všeobecně známa 

dlouhodobě špatná situace v této oblasti z důvodu zátěže životního prostředí těžbou 

nerostných surovin a zpracovatelským průmyslem.  

Cílem mé Bakalářské práce je vyhodnotit perspektivu využití ekologických pelet 

v Ostravě. Touto otázkou se budu zabývat z důvodu podceňování vlivu lokálních topenišť, 

především jejich vlivu na ovzduší a životní prostředí celkově. I když tato otázka začíná být 

diskutována a částečně řešena, je ještě stále nízká informovanost obyvatel o jejich vlivu na 

životní prostředí. Každý jednotlivec může ovlivnit do určité míry prostředí, ve kterém žije.  

 

Práce je rozdělena do čtyř primárních kapitol. Druhá kapitola se zabývá zhodnocením 

emisní situace v poměrech České republiky a Moravskoslezského kraje. Budou 

charakterizovány základní pojmy související se znečišťováním ovzduší. Zmíním nejdůležitější 

látky způsobující zdravotní rizika při jejich zvýšeném výskytu v ovzduší. Následně budou 

porovnány v tabulkové i grafické podobě emise rozdělené podle REZZO 

v Moravskoslezském kraji a České republice. 

Třetí kapitola je zaměřena přímo na lokalitu Ostrava-město. Stručně charakterizováno 

město se zaměřením na jeho těžební historii. Dále jsou popsány zdroje emisí v Ostravě podle 
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REZZO. Také bude zmíněn vliv znečišťujících látek na lidský organismus a charakteristika 

daných látky.  

Ve čtvrté kapitole jsou popsány možné způsoby vytápění, jejich výhody a nevýhody. 

Dále je zde teoretický popis volby vhodného vytápění a také možnosti každé domácnosti při 

šetření energie a životního prostředí. V závěrečné podkapitole je výpočet nákladů konkrétního 

domu na vytápění různými zdroji energie.  

Poslední kapitola je zaměřena především na podrobný popis pelet a automatických kotlů 

na pelety. Důležitou součástí této kapitoly jsou možnosti získání dotace. Na závěr budou 

poznatky aplikovány na poměry v Moravskoslezském kraji. 
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2 Zhodnocení emisní situace v poměrech České republiky a 

Moravskoslezského kraje 

První část Bakalářské práce se bude zabývat zhodnocením emisní situace v poměrech 

ČR a Moravskoslezského kraje. Dále budou vymezeny základní pojmy, které souvisejí 

se znečištěním ovzduší a teoreticky popsány základní zdroje znečištění. Následně srovnány 

emise některých znečišťujících látek v Moravskoslezském kraji a České republice.  

2.1 Základní pojmy a rozdělení zdrojů znečištění 

Dle zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší jsou základní pojmy vymezeny takto:  

Znečišťující látka – znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má, 

nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví, nebo životní prostředí, anebo obtěžuje 

zápachem. 

Znečišťování ovzduší – vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší 

• emise – vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního prostředí,  

• emisní limit – emisním limitem se rozumí nejvýše přípustné množství 

znečišťující látky, nebo skupiny znečišťujících látek, vnesené do ovzduší ze 

stacionárního zdroje, 

• emisní strop – nejvýše přípustné množství znečišťující látek vnesené do ovzduší 

za kalendářní rok, 

• imise - úroveň znečištění, která se vyjadřuje skrze hmotnostní koncentrace 

znečišťující látky v ovzduší nebo její depozice na zemský povrch za jednotku 

času, 

• imisní limit- nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto zákonem. [3] 

2.2 Zdroje znečištění ovzduší 

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší vymezuje jako zdroje znečištění ovzduší 

následující:  

• stacionární zdroje, 

• mobilní zdroje, 

• Rozdělení zdrojů znečištění podle registru emisí a zdrojů znečištění ovzduší. 
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2.2.1 Stacionární zdroje 

Stacionárním zdrojem se rozumí ucelená technicky dále nedělitelná stacionární 

technická jednotka,  nebo  činnost,  které  znečišťují,  nebo  by  mohly znečišťovat,  nejde-li  o  

stacionární  technickou  jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových 

výrobků a procesů. 

Stacionární zdroje se dělí:  

a) podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie:  

• zvláště velké, 

• velké, 

• střední,  

• malé. 

b) podle technického a technologického uspořádání:  

• zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za 

účelem využití uvolněného tepla, 

• spalovny odpadů. 

2.2.2 Mobilní zdroje 

Mobilními zdroji znečišťování ovzduší jsou samohybná a další pohyblivá, případně 

přenosná zařízení vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, pokud tyto motory 

slouží k vlastnímu pohonu nebo jsou zabudovány jako nedílná součást technologického 

vybavení, jde zejména o:  

• dopravní prostředky, kterými jsou silniční vozidla, drážní vozidla a stroje,  

• letadla, plavidla, 

• nesilniční mobilní stroje, kterými jsou kompresory, přemístitelné stavební,  

• stroje a zařízení, buldozery, vysokozdvižné vozíky, pojízdné zdvihací plošiny,  

• zemědělské a lesnické stroje, zařízení na údržbu silnic, sněžné pluhy, sněžné  

• skútry a jiná obdobná zařízení,  

• přenosná nářadí vybavená spalovacím motorem, například motorové sekačky,  

• a pily, sbíječky a jiné obdobné výrobky. [3] 
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2.2.3 Rozdělení zdrojů znečištění podle registru emisí a zdrojů znečištění ovzduší 

Pro účely sledování a evidence zdrojů znečištění a zpoplatňování emisí znečišťujících 

látek existuje v České republice rozsáhlá databáze zdrojů těchto emisí tzv. Registru emisí a 

zdrojů znečišťování ovzduší REZZO. Registr vyvinul Český hydrometeorologický ústav 

(ČHMÚ), který spolupracoval s tehdejší Inspekcí ochrany ovzduší od roku 1974. Roku 1980 

byl poprvé sestaven zvlášť pro Českou a Slovenskou republiku a od roku 1982 nalezneme zde 

pouze rutinní údaje o zdrojích emisí.  REZZO je momentálně součástí informačního systému 

kvality ovzduší (ISKO), který se v ČHMÚ buduje už 22 let. REZZO je rovněž výchozí 

databází mezinárodního projektu CORNAIR. Tento projekt je emisní informační systém 

Evropské Unie (EU) a Evropské hospodářské komise OSN. REZZO je také velmi důležité pro 

Mezinárodní kooperativní program monitorování a vyhodnocování dálkového přesnou látek 

znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP).  Díky REZZO můžeme sledovat vývoj znečištění 

ovzduší již od roku 1980. REZZO podrobně inventarizuje zdroje znečištění ovzduší a 

evidence druhů a množství emisí znečišťujících látek do ovzduší. REZZO eviduje zdroje 

znečištění v souladu se zákonem č. 86/ 2002 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy. 

Databáze REZZO obsahuje 4 následující soubory:  

• REZZO 1: „Zvláště velké a velké stacionární zdroje, tj. zařízení ke spalování 

paliv a tepelném výkonu vyšším než 5 MW a ostatní technologie se „zvláště 

významným“ a „velmi významným“ vlivem na kvalitu ovzduší.“,   

• REZZO 2: „Střední stacionární zdroje, tj. spalovací zdroje o jmenovitém 

tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně a ostatní technologie s 

„významným“ vlivem na kvalitu ovzduší.“, 

• REZZO 3 „Malé stacionární zdroje, tj. spalovací zdroje o jmenovitém tepelném 

výkonu nižším než 0,2 MW a ostatní drobné technologie, vhodné pro hromadné 

sledování v územních celcích.“, 

• REZZO 4:“ Mobilní zdroje emisí (silniční motorová vozidla, železniční, říční, 

letecká doprava, mobilní zemědělské zdroje, stavební a lesnické zdroje emisí), 

posuzované jako liniové zdroje znečišťování ovzduší.“.  

REZZO 1 a 2 patří mezi zdroje, které jsou řazené mezi jednotlivě (individuálně) 

sledované zdroje. Zdroje zařazené v REZZO 3 a 4 tyto zdroje naopak patří mezi hromadně 

sledované zdroje. ČHMÚ má na starost celou správu agendy REZZO. V kategorii REZZO 1 

je současné době zařazeno 3 500 zdrojů. V kategorii REZZO 2 je v současnosti 30 000 zdrojů.  

REZZO 3 jsou vypočítávány z lokálních topenišť na základě údajů sčítání lidu, domů a bytů 
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z roku 2011, každoročně aktualizovaných ve spolupráci s regionálními dodavateli paliv a 

energií. Databáze nezahrnuje malé provozovny, které jsou zpoplatněny obecními a městskými 

úřady. V REZZO 4 je zahrnuta silniční, železniční, vodní a letecká doprava a také emise 

ze zemědělských a lesních zdrojů. Emise ze stavebních zdrojů, vnitropodnikové dopravy a 

vozidel armády jsou dopočítávány z celkových údajů o spotřebě pohonných hmot. [2]   

2.3 Přehled emisí REZZO 1-4 souhrnně v období  2007-2011 za Českou 

republiku a Moravskoslezský kraj 

Tab. 2.1 Emise vybraných látek REZZO 1 - 4 za rok 2007 

 Tuhé 

emise 

SO2 Nox CO VOC NH3 

Celkem [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

Moravskoslezský 

kraj 

9 094,4 30 381,9 32 350,5 182 044,9 18 107,0 3 671,6 

Česká republika 66 769,8 216 546,1 283 192,0 507 324,7 173 896,4 59 920,2 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování  

Graf 2.1 Procentuální vyjádření podílu Moravskoslezského kraje na emisích ČR za rok 2007 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování 
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Tab. 2.2 Emise vybraných látek REZZO 1 - 4 za rok 2008 

 Tuhé 

emise 

SO2 Nox CO VOC NH3 

Celkem [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

Moravskoslezský 

kraj 

8 376,7 23 101,8 28 960,1 139 409,8 17 466,3 3 493,5 

Česká republika 64 889,6 177 016,8 264 757,1 444 719,9 165 454,2 57 185,4 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování  

Graf 2.2 Procentuální vyjádření podílu Moravskoslezského kraje na emisích ČR za rok 2008 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování 

Tab. 2.3 Emise vybraných látek REZZO 1 - 4 za rok 2009 

 Tuhé 

emise 

SO2 NOx CO VOC NH3 

Celkem [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

Moravskoslezský 

kraj 

6 521,7 22 041,8 26 883,1 127 455,2 16 646,8 3 689,3 
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Česká republika 61 228,8 174 650,1 252 004,6 418 858,8 159 378,4 68 334,0 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování  

Graf 2.3 Procentuální vyjádření podílu Moravskoslezského kraje na emisích ČR za rok 2009 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování 

Tab. 2.4 Emise vybraných látek REZZO 1 - 4 za rok 2010 

 Tuhé 

emise 

SO2 NOx CO VOC NH3 

Celkem [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

Moravskoslezský 

kraj 

6 801,6 22 317,4 27 865,5 137 829,5 16 343,9 4 026 

Česká republika 62 671,7 170 324,3 238 050,5 398 264,9 151 171,7 68 594,5 
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Graf 2.4 Procentuální vyjádření podílu Moravskoslezského kraje na emisích ČR za rok 2010 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování 

Tab. 2.5 Emise vybraných látek REZZO 1 - 4 za rok 2011 

 Tuhé 

emise 

SO2 Nox CO VOC NH3 

Celkem [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

Moravskoslezský 

kraj 

6 076,6 22 339,9 27 272,6 138 549,7 14 791,4 3 823,4 

Česká republika 56 965,6 170 180,5 225 308,6 381 911,7 139 335,1 65 750,7 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování 
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Graf 2.5 Procentuální vyjádření podílu Moravskoslezského kraje na emisích ČR za rok 2011 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování 

Z následujících tabulek a grafů jasně vyplývá, že největší podíl ze sledovaných látek má 

oxid uhelnatý. Podíl této látky se pohybuje od roku 2007-2011 v rozmezí 36-41 %. Tato látka 

se vypouští do ovzduší hlavně prostřednictvím dopravy a stacionárních zdrojů, jako jsou 

domácí topeniště. Pokud by měla být hodnocena situace v čase, tak by nám z údajů v tabulce 

a grafu vyšlo, že podíl osobní dopravy se zvyšuje, přitom prodeje osobních automobilů v ČR 

zaznamenaly pokles. Z těchto informací usuzuji, že za velkou část znečištění oxidem 

uhelnatým mohou domácí topeniště. Co se týče jiných znečišťujících látek, jsou zaznamenány 

rozdíly maximálně 3 %. Jedinou látkou kromě CO, která má nepříznivý vývoj v čase je Nox. 

Procentuální podíl od roku 2007-2011 se pohybuje mezi 11-14 %. Nejméně této látky bylo 

právě na počátku sledovaného období. Znečišťující látka Nox může sice vznikat i přírodní 

cestou, ale v prostředí ČR není tato cesta vzniku relevantní, vzhledem k tomu, že přírodní 

cestou Nox vzniká především vulkanickou činností.  

2.3.1 Charakteristika vybraných znečišťujících látek 

Polétavý prach – PM10, PM2,5 

Polétavý prach definujeme jako soubor tuhých, kapalných nebo směsných částic o 

velikosti v rozsahu 1 nm – 100 µm.  S ohledem na vliv na lidské zdraví se používá označení 

PMx (Particulate Matter), které obsahují částice o velikosti menší než x µm. Běžně se 

používají označení PM10, PM2,5 a PM1,0. Zdrojem emisí je zde automobilová doprava a 
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vysokoteplotní procesy (tavení rud, kovů, svařování). Další možností vzniku těchto částic je 

odnos těchto části pomocí větru ze stavebních ploch nebo jako důsledek odstranění 

vegetačního pokryvu z půdy. Následně zde uvede ještě další antropogenní zdroje: zemědělské 

operace, nezpevněné cesty, těžební činnost atd.   

Co se týče vlivu na lidské zdraví, nejzávažnější dopady mají malé částice. Vetší částice 

mají tendenci se zachycovat pouze na chloupcích v nose a nezpůsobují větší zdravotní potíže. 

Menší částice PM10 se už usazují v průduškách, což už způsobuje vážnější zdravotní 

komplikace. Částice menší než 1 µm vstupují přímo do plicních sklípků a nesou s sebou navíc 

riziko zvýšené pravděpodobnosti výskytu adsorbovaných  karcinogenních sloučenin.  Tyto 

částice způsobují poškození hlavně kardiovaskulárního a plicního systému, bronchitidu, 

chronické plicní choroby a dokonce i rakovinu plic. [15]  [4] 

Oxid siřičitý- SO2  

Oxid siřičitý je bezbarvý štiplavý plyn. Nejvýznamnějším zdrojem emisí oxidu 

siřičitého je spalování paliv obsahujících síru, ale také úniky z průmyslu. Další skupinou jsou 

zdroje neantropogenního charakteru.  Spotřeba paliv a následné vypouštění emisí SO2 souvisí 

s výrobou elektrické energie, tepelné energie, rafinerie ropy, dopravní prostředky nebo 

zpracování kovů. Co se týče průmyslové výroby při výrobě kyseliny sírové, jsou využívána 

značná množství oxidu siřičitého. Přírodní cestou se dostávají emise SO2 do ovzduší 

například vulkanickou činností a lesními požáry. Při posuzování zdravotního rizika je důležitá 

koncentrace látky. Při koncentraci kolem 0,1 mg.m3 oxid siřičitý dráždí oči a horní cesty 

dýchací.  Při zvýšené koncentraci a to 0,25 mg.m3 už můžeme očekávat, že nastane situace, 

kdy budou ohroženi citliví dospělí a lidé respiračními chorobami.  Dvojnásobná koncentrace a 

to 0,5  mg.m3 vede až k úmrtí u starých chronicky nemocných lidí.  Rizikovou skupinou jsou 

astmatici.  Pokud jsme opakovaně a dlouhodobě vystavení působení této látky,  může dojít ke 

ztrátě čichu, bolesti hlavy, nevolnosti a závrati. [12] [4] 

Oxid dusičitý - NO2 

Oxid dusíku je významný znečišťovatel prostředí. Mezi tyto polutanty patří i oxid 

dusný, dusnatý, dusičitý a dusičný. Tyto směsi jsou označovány jako Nox a podílí se na 

vzniku přízemního ozónu. Přímým důsledkem je vznik tzv. fotochemického smogu. 

Primárním zdrojem jsou emise z dopravy. Samozřejmě, že jsou i jiné zdroje emisí oxidu 

dusíku a to emise spalin především ze zdrojů REZZO 1.  
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Oxid dusičitý (NO2) snadno proniká do plic z tohoto důvodu je více nebezpečný než 

výše zmiňovaný oxid siřičitý. Největší nebezpečí opět hrozí více citlivým lidem a dětem. 

Proto emisní limity byly stanoveny 10x nižší než by mohl snést zdravý člověk. Maximální 

doba expozice bez větších zdravotních rizik je 30 minut. Otrava touto látkou se projeví 

pálením očí, poklesem krevního tlaku, bolestmi hlavy a dýchacími potížemi tyto projevy se 

mohou objevit až po několika hodinách po vystavení.  Co se týče chronických otrav, je zde 

nebezpečí větší kazivosti zubů, záněty spojivek atd. [14]    

Oxid uhelnatý - CO 

Oxid uhelnatý je hořlavý a prudce jedovatý bezbarvý plyn. Zdrojem emisí CO je 

především nedokonalé spalování uhlíkatých paliv. Do této skupiny můžeme zařadit v podstatě 

všechny paliva až na čistý vodík. Další možností úniku CO jsou konstrukční chyby či závady 

na spalovacím zařízení. Také kuřáci vytváří CO, je totiž obsažen v cigaretovém kouři. 

Primárním zdrojem emisí jsou motory s vnitřním spalováním. Tento problém je hlavně vidět 

ve městech kde tyto emise tvoří až 95%. Nejvyšší jsou emise z motorů při volnoběhu a 

zimním období. Velkým problémem jsou emise ne jen z průmyslových zdrojů, ale také 

domácí spalování. Tímto problémem se budu více zabývat v další části své práce. Co se týče 

zdravotních potíží při vystavení oxidem uhelnatým, jsou ohrožení hlavně lidé trpící 

kardiovaskulárními chorobami. Těmto lidem může uškodit i malá koncentrace této látky, 

která se nachází běžně v ovzduší ve městech. Při vysokých koncentracích je tato látka 

jedovatá. Lidem, kteří jsou vystaveni této látce ve vyšší koncentraci, hnědne kůže, dostanou 

se do komatózního stavu, trpí křečemi a následuje nevyhnutelně smrt. [13]   

Těkavé organické  látky- VOCs 

Definice těchto látek je následující - jsou to látky, které jsou v atmosféře ve formě 

plynu, ale které při změně podmínek mohou být kapalné nebo plynné. Mezi přírodní zdroje 

řadíme emise z vegetace, volně žijících živočichů, lesní požáry a anaerobní procesy 

v močálech a bažinách. Na druhé straně mezi antropogenní zdroje řadíme výfukové plyny 

z dopravních prostředků, použití rozpouštědel, petrochemický průmysl, chemický průmysl, 

zemědělství a jiné. Přímé účinky na lidské zdraví jsou toxické nebo karcinogenní. Jsou také 

zaznamenány některé těkavé látky, které mají narkotické účinky. [17]     

Amoniak NH3 

Bezbarvý plyn s typickým štiplavým zápachem. Až 74% emisí amoniaku je způsobeno 

rozkladem lidských i zvířecích biologických odpadů.  
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Ostatní antropogenní zdroje:  

• výroba kyseliny dusičné, 

• výroba hnojiv, výbušnin, farmaceutický průmysl, petrochemie, 

• splaškové odpadní vody, 

• odpadní vody z tepelného zpracování uhlí a galvanického pokovování, 

• používání dusíkatých hnojiv, 

• průmyslové chlazení, výroba ledu, 

• rozklad rostlinného odpadu, odpadní vody ze zemědělských výrob.  

Dopady na lidské zdraví jsou poměrně závažné; například způsobuje popáleniny kůže, 

očí s velkým rizikem trvalých následků. Nebezpečí hrozí nosní sliznici, ústům, hltanu, které 

mohou být touto látkou podrážděny a ve finále způsobí kašel a dušnost.  Vyšší koncentrace 

než 3,5 g.m3 je smrtelná i při krátkodobému vystavení. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

3 Analýza emisní situace na katastru města Ostrava 

Třetí část Bakalářské práce se bude zabývat analýzou emisní situace na katastru města 

Ostrava. Následuje stručná charakteristika města Ostrava a jeho historii, zaměřenou 

především na těžební průmysl.  

3.1 Charakteristika města Ostrava 

Město Ostrava se rozkládá na 214 km2 a má přes 300 tisíc obyvatel. Tím se řadí k 

nejhustěji osídleným oblastem v České republice. Podle počtu obyvatel i rozlohy je třetím 

největším městem České republiky a zároveň největším městem Moravskoslezského kraje. 

Ostrava má výhodnou strategickou polohu. Nachází se 360 km východně od hlavního centra, 

hranice se Slovenskem je ve vzdálenosti 50 km východním směrem. Nejnižší místo 208 

m.n.m. je položeno v povodí Odry v severovýchodním výběžku Antošovic, nejvyšším bodem 

je kóta v západně situovaném Krásném Poli s 334 m.n.m. V Ostravě se nachází dvě velké 

řeky Ostravice a Odra, které také tvoří předěl mezi Moravou a Slezskem. Hospodářství a 

zaměstnanost města Ostravy, jeho ekonomický potenciál a současná struktura je silně 

ovlivněn předchozím dlouhodobým historickým vývojem. Hlavním momentem pro rozvoj 

města Ostravy bylo objevení kvalitního černého uhlí (r. 1763), které mělo za následek 

vytvoření těžkého průmyslu – založení železáren. V průmyslu paliv bylo v aglomeraci 

zaměstnáno více než polovina pracovníků tohoto odvětví a v hutnictví železa dokonce 70% 

pracovníků odvětví z celé ČR. Ostatní průmyslová odvětví, zemědělská výroba a z velké části 

i teriéra pak nutně plní pouze doplňkovou funkci. Ještě stále je velký podíl zaměstnaných lidí 

v těchto odvětvích a životní prostředí je ještě stále v Ostravě nevyhovující. V podílu průmyslu 

převažují hutnictví železa, chemický průmysl, těžké strojírenství, výroba elektrické energie a 

stavebnictví. Tato odvětví však procházejí významnými transformačními a 

restrukturalizačními změnami, spojených s výrazným snižováním pracovních míst. Ve městě 

jsou málo zastoupeny odvětví zpracovatelského průmyslu.  Registr ekonomických subjektů 

evidoval v městě Ostravě v roce 2010 celkem 764 915 jednotek, a z toho bylo 11 474 

obchodních společností, 1059 družstev, 9 státních podniků, 55 901 soukromých podnikatelů 

včetně rolníků a osob podnikajících podle zvláštních předpisů. [7] 

3.2 Stručná historie města Ostravy zaměřená na těžební průmysl 

První zmínka o přítomnosti uhlí na Ostravsku pochází z roku 1753. Těžba uhlí 

v Ostravě začala v roce 1763, kdy bylo ve Slezské Ostravě, v údolí Burňa objeveno uhlí. 
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V roce 1780 bylo objeveno uhlí na Landeku. Zpočátku se těžba rozvíjela pomalu. Důvodem 

byl malý zájem o tuto surovinu, neboť většinu skláren a železáren vlastnili šlechtici, kteří byli 

zároveň vlastníky velkých lesů, takže využívali spíše dřevo, kterého měli dostatek. V průměru 

se vytěžilo pouhých 800 tun uhlí. Na začátku 19. století se uhlí začalo těžit více a ročně se 

vytěžilo 2800 tun uhlí. Teprve až v první polovině 19. století nastal obrat v rozvoji těžby uhlí. 

V té době se vytěžilo 16,3 tis. tun uhlí.  Ve druhé polovině 19.století, kdy začala průmyslová 

revoluce začala těžba znatelně stoupat.  Největším přínosem této revoluční doby, však bylo 

zavedení parních strojů, které se využívaly k čerpání důlní vody a dokonalejšímu větrání.  

Dalším důležitým mezníkem bylo znárodnění dolů. Těžba uhlí se po znárodnění prudce 

zvýšila a rozvinul se i těžký průmysl. Tato vládou podporovaná neefektivní výroba měla 

velké dopady na životní prostředí. Nakonec byla z některých průmyslových objektů 

vybudována muzea. Dolování uhlí významně ovlivnilo vývoj samotné aglomerace, jak 

ekonomicky, tak kulturně a společensky. Po roce 1989 byly ostravské doly uzavřeny, v 

provozu zůstala pouze karvinská část revíru, důl Paskov a Staříč u Frýdku-Místku.  Poslední 

vozík naplnili havíři Dolu Odra 30.června 1994. Tím těžba definitivně skončila a Ostrava 

přestala být hornickým městem.  [8]   

3.3 Zdroje znečištění v Ostravě 

Graf 3.1 Emise REZZO 1 na území Ostrava - město za vybrané roky, hodnoty v tunách za 
vybrané roky 2007 – 2011 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování 
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Graf 3.2 Emise REZZO 2 na území Ostrava - město za vybrané roky, hodnoty v tunách za 
vybrané roky 2007 – 2011 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování 

Graf 3.3 Emise REZZO 3 na území Ostrava - město za vybrané roky, hodnoty v tunách za 
vybrané roky 2007 - 2011 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování 
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Graf 3.4 Emise REZZO 4 hodnoty za celou Českou republiku, hodnoty v tunách za roky 2002 
- 2011 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování 

Co se týče zdrojů zařazených do REZZO 1 v grafu jasně vidíme, že látkou, které je 

nejvíce vypouštěné do ovzduší,  je CO. Do REZZO 1 patří zvláště velké a velké stacionární 

zdroje, které vypouští SO2 a NOx zhruba na stejné úrovni ve všech sledovaných letech. 

Rozkládající se lidské a zvířecí biologické dopady, jsou hlavním zdrojem podílejících se na 

vzniku amoniaku. Amoniak vzniká, když se odpady zbavují dusíku vylučováním močoviny. 

Na tomto procesu se podílejí mikroorganismy, které vytvoří amoniak. Z tohoto důvodu 

v REZZO 1 zaznamenáváme nulové hodnoty této látky, protože se nejedná o zaměření zvláště 

velkých a velkých stacionárních zdrojů znečištění.  

V grafu číslo devět sledujeme více než dvojnásobný nárůst těkavých organických látek 

(VOC) v roce 2011. Myslím, že tento narůst může být způsobený zvýšeného počtu osobních 

automobilů a s tím související spalování pohonných hmot. Na druhé straně amoniak nebyl 

naměřen v REZZO 2 v roce 2010 ani 2011. Zbývající tři znečišťující látky TZL,CO,SO2 se 

drží přibližně na stejné úrovni ve všech námi sledovaných letech až na drobné výkyvy.   

Pokud se zaměříme na  zdroje emisí dle REZZO 3, tak vidíme, že primární znečišťující 

látkou je CO.  Z toho vyplývá, že malé stacionární zdroje nejvíce vyprodukují oxidu 

uhelnatého. Z důvodu již výše zmíněného se zde také nenachází amoniak v žádném 
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sledovaném roce. Zbylé množství znečišťujících látek se pohybují každoročně relativně ve 

stejných hodnotách.  

Z důvodu absence dat pro REZZO 4 pouze z Ostravy jsem zvolila variantu představení 

hodnot REZZO 4 za celou Českou Republiku. Z grafu je patrné, že vývoj emisí je v námi 

sledovaných letech bez větších výkyvů. Důležitou změnou je pouze pokles CO, což je podle 

mého názoru způsobené především obnovou vozového parku a zaváděním nových 

technologií. Samozřejmě, že vývoj není pouze pozitivní v dnešní době stále roste objem 

dopravy, což způsobuje nárůst emisí, ale ne v tak vysoké míře.  

3.4 Zdravotní rizika znečištění ovzduší 

Vliv znečišťujících látek z ovzduší závisí nejen na jejich schopnosti působit na zdraví, 

ale také na velikosti expozice, tedy na tom po jakou dobu jak vysoké koncentraci látek jsou 

lidé vystaveni. 

Hodnocení zdravotních rizik ve čtyřech krocích :  

• zdravotní nebezpečnost – hodnotí se, zda je látka schopna vyvolat nežádoucí 

zdravotní důsledky, 

• odhad dávkové závislosti -  udává jak se intenzita, frekvence nebo 

pravděpodobnost nežádoucích účinků mění s dávkou, 

• odhad expozice – nejsložitější část, v této fázi se odhaduje míra vystavení 

populace sledovaným látkám či faktoru v daném prostředí. Při této fázi se 

sestavuje i expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a 

množství je konkrétní populace, exponována dané látce a jaká je její dávka, 

• charakteristika rizika – zahrnuje poznatky ze všech výše zmíněných kroků, včetně 

zvážení všech nejistot, závažnosti i slabých stránek použitých podkladových 

materiálů.   V cíli musíme dospět ke kvantitativnímu vyjádření míry konkrétního 

zdravotního rizika za dané situace.  [9]   

Hlavním důvodek k zahájení studia byly poznatky o jejich negativním působení na 

lidské zdraví. Jedny z nejčastějších důsledků působení škodlivých látek jsou bolesti hlavy, 

závratě, únava, pocity stresu, nespavost nebo oční potíže. Velkým problémem jsou látky, 

které jsou na částice navázány; tyto látky vyvolávají zcela specifické potíže, jako například 

alergie, metabolické poruchy nebo záněty dýchacích cest. Částicemi znečištěné ovzduší má 

vliv kromě akutních projevů také na zvýšenou nemocnost. Škodlivé účinky částic závisí 

primárně na velikosti složení a případně na morfologii. Hlavním faktorem, který ovlivňuje 
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intenzitu působení částic v organismu, je způsob jejich vstupu do organismu. První způsob a 

to skrze potravu, bych nepovažovala za nejdůležitější z důvodu možnosti opracování potravin 

tak, aby pro náš organismus neměli nežádoucí zdravotní následky. Nejdůležitější je cesta od 

nosní a ústní dutiny přes průdušky až do plicních sklípků. Tato cesta vytváří přirozené 

překážky částicím, aby se dostali až do plic. Pouze úplně malé částice jsou toho schopny. 

Částice se dělí na vdechovatelné, torakální a respirabilní. Vdechovatelné jsou částice, které se 

zachytí v nosohltanu. Torakální se zachycují na průduškách a respirabilní až v plicních 

sklípcích. Z toho vyplývá, že čím jsou částice menší, tím se hlouběji mohou dostat do 

organismu a tím pádem jsou i více nebezpečné. [1]   

Z důvodu dlouhodobému vystavování obyvatel škodlivými látkami například konkrétně 

na Ostravsku se potýkáme už s problémem mezigeneračního přenosu poškození DNA a tím i 

další ovlivnění vývoje dětí. To znamená, že původní organismus si nese poškození desítky let 

a později tyto poškození předá další generaci. Výsledkem je zvýšený výskyt nemocí, které 

jsem výše zmínila.  

Dalším velkým problémem je vyjádření koncentrace látky v ovzduší, kdy ještě 

nezpůsobuje žádné zdravotní komplikace.  Pouze pro některé látky je tato mez stanovena 

nazýváme ji  tzv. prahový účinek.  Už podle názvu můžeme odvodit, že až po překročení 

určitě meze se dostaví zdravotní následky.  Hranici buď neznáme, nebo ji můžeme pouze 

odvodit z předchozích známých případů.  Důležitým zdrojem jsou epidemiologické studie.  

Na druhé straně jsou zde látky, které jsou podezřelé z karcinogenních účinků. Tyto látky 

v jakékoliv koncentraci mají negativní vliv na zdraví člověka.  [10]   

3.5 Ohrožení dětské populace 

Děti jsou bezesporu více náchylné k respiračním onemocněním, alergii a astmatu. 

Dokládají to rozlišné studie a také názory odborníků. Touto problematikou jsem se rozhodla, 

ač pouze povrchově, zabývat z důvodu nesmírné důležitosti. Jak jsem už výše zmínila, může 

se vyskytnout transgenerační přenos onemocnění, což může i při zlepšení ovzduší znamenat 

zdravotní poškození další generace.  

3.5.1 Monitoring akutních respiračních onemocnění (MONARO) 

Systém monitorování akutních respiračních onemocnění je součástí Monitoringu 

zdravotního stavu obyvatelstva, které zajišťuje Státní zdravotní ústav.  Do tohoto programu 

bylo zapojeno 1 000 osob z každé věkové skupiny.  
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Od roku 1994 bylo do programu zapojeno 25 měst, ale od roku 2008 toto číslo rapidně 

kleslo na pouhých 5 měst. Těmi to městy jsou Brno, Hradec Králové, Karviná a Ostrava. Do 

roku 2008 se zapojilo 111 lékařů a 164 tisíc pacientů. Od roku 2008 to bylo už 834 tisíc 

pacientů, které ošetřilo pouze 27 lékařů. [54]     

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu 

prostředí má následující cíle: 

• popsání zdravotního stavu obyvatelstva a s tím související kvalita venkovního 

ovzduší,  

• vyhodnocení vývoje ukazatelů, 

• posouzení rizik, 

• vyhodnocení situace i ve vnitřních prostorách.  

Monitorováním odborníci dospěli k několika závěrům: 

1. v roce 2010 úmrtnost navýšena o 2,9 % vzhledem ke koncentracím PM10, pokud 

by byly zohledňovány i hodnoty PM2,5 procento úmrtí je navýšeno až na 4,3 %, 

2. pokud by na celém území ČR byly stejné podmínky jako v ostravsko-karvinské 

oblasti tak by došlo k 16 252 předčasným úmrtím, 

3. v důsledku expozice obyvatel průměrnou koncentrací PM10 skončilo v nemocnici 

odhadem 900 pacientů s akutními srdečními obtížemi a 1400 pacientů s akutními 

dýchacími obtížemi,  

4. navýšení individuálního celoživotního rizika pro expozice směsi PAU je 1 případ 

z 10 000 (domácí topeniště), 1 případ z 10 000 (doprava), velké průmyslové 

zdroje 1 případ z 1 000. Střední hodnota je přibližně 2 případy na 10 000. [55]   

Z následujících údajů lze vyvodit, že největší hrozbou aspoň co se týče emisí PAU 

jsou  průmyslové zdroje.  

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikuje látky do několik 

skupin: 

• 1A – karcinogenní pro člověka, 

• 2A – pravděpodobně karcinogenní pro člověka,  

• 2B – podezřele karcinogenní pro člověka, 

• 3 – neklasifikovatelný jako karcinogenní pro člověka,  

• 4 – pravděpodobně nekarcinogenní pro člověka. [11]   
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 Tab. 3.1 Karcinogenní látky dle IARC 

Olovo 2B 

Benzen 1 

Arzen 1 

Kadmium  1 

Nikl 2B 

Benzo(a)pyren 1 

         Zdroj: data IARC, vlastní zpracování  

3.5.2 Charakteristika karcinogenních látek  

Olovo - Pb 

V dnešní době se objevují snahy o omezení používání tohoto kovu kvůli prokázané 

toxicitě.  Olovo se do lidského organismu dostává více způsoby. Jako první uvedu 

vdechnutím, odhaduje se, že až 30% olova v krvi se dostalo do krve inhalací. Další způsob je 

prostřednictvím potravy, touto cestou přijímáme přibližně 60% olova a zbylých 10 % pochází 

z pitné vody. U dětí je ještě další způsob nad kterým můžeme uvažovat a to příjem z půdy. 

[18]   
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Graf 3.5 Obsah olova v krvi chlapců a dívek ve věku 8 - 10 let 

 

Zdroj: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu 
prostředí, vlastní zpracování 

 

Graf 3.6 Obsah olova v krvi u mužů a žen ve věku 18 - 59 let 

 

Zdroj: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu 
prostředí, vlastní zpracování 

Průzkum byl v letech 1996-2001 realizován v Benešově, Plzni, Ústí nad Labem a Žďáru 

nad Sázavou. Až od roku 2005 se výzkum přesunul do Prahy, Ostravy, Liberce, Kroměříže a 

Uherského Hradiště. 

Oba výše uvedené grafy vykazují klesající trend. Dalším společným znakem je, že 

dívky a ženy mají nižší obsah olova v krvi oproti chlapcům a mužům.  
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Benzen – C6H6 

,,Hlavním zdrojem emisí benzenu do atmosféry jsou výfukové plyny automobilu, dále 

emise způsobené těkáním benzinu z palivové nádrže nebo během tankování. Další významné 

úniky pocházejí z chemického průmyslu, rafinerií ropy a plynu a ze spalování paliv (uhlí, 

oleje). Uvolňuje se při procesech v koksárenských pecích, těžbě a zpracování neželezných 

rud, zpracování dřeva, těžbě uhlí a výrobě textilu.“19 

Hlavním dopadem na zdraví člověka je především poškození nervové soustavy, 

imunitního systému a poruchy krvetvorby. Otrava se projevuje závratěmi, bolestmi hlavy, 

euforie a především zmatenost. V extrémních případech může dojít až ke smrti. Dlouhodobé 

vystavení této látky způsobuje anémii. [19]   

Arsen - As 

Dostává se do ovzduší pouze lidskou činností. S vypouštěním arsenu do ovzduší souvisí 

především s následujícími lidskými aktivitami: spalování fosilních paliv, nadměrné užívání 

pesticidů, prostředky na konzervaci dřeva, metalurgický průmysl.  

Člověk absorbuje arsen třemi způsoby, ze 70% v potravě, 29% v pitné vodě a zbylé 1% 

ze vzduchu. Arsen způsobuje rakovinu plic, kůže a zvyšuje riziko výskytu nádorů jater, ledvin 

a močového měchýře. [20]   

Kadmium - Cd 

Primární emise způsobené vlivem člověka jsou těžba a zpracování kadmia, spalování 

fosilních paliv a odpadů, hnojení fosfátovými hnojivy s obsahem kadmia, využití 

čistírenských kalů, galvanické pokovování a výroba Ni-Cd akumulátorů. 

Kadmium na největší vliv na funkci ledvin. Hrozí také velké nebezpečí chronických 

otrav vzhledem k pomalé akumulačnímu koeficientu. Může také způsobovat rakovinu plic a 

prostaty a má negativní vliv na vývoj plodu. [21]   

Nikl - Ni 

Nejvíce významné zdroje antropogenních emisí jsou spalování fosilních paliv a odpadů, 

rafinerie ropy a plynu, těžba a zpracování niklu a aplikace čistírenských kalů do půdy. 

Působení niklu v lidském organismu je jednoznačně negativní. V organismu se 

vyskytuje i přirozeně v některých enzymech, ale jeho funkce není zatím známá. Vystavení 

organismu tímto kovem může vést až k rakovině plic, nosní přepážky a vzácně hltanu. Pokud 

je člověk dlouhodobě vystaven niklu může se u něho tato expozice projevit snížením váhy, 



 

 

24 

poškozením srdce a jater a záněty kůže. Nikl přijímáme do organismu z 90% potravinami. 

[22]   

Benzo(a)pyren - C20H12 

Hlavními zdroji emisí, které jsou způsobeny člověkem jsou spalovací procesy, 

koksárenství, rafinerie ropy, zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba hliníku, uvolnění 

z materiálů (silnice,asfaltové izolace střech apod.). Obecně řečeno procesy, kde dochází 

k manipulaci s dehty, asfalty a dalšími vysokovroucími ropnými nebo uhelnými produkty.  

Největším rizikem při vystavení benzo(a)pyrenu je ohrožení vývoje plodu,  větší riziko 

výskytu rakoviny a podráždění až popálení kůže. Při dlouhodobém vystavení je nebezpečí 

ztenčení a popraskání pokožky. [23]    
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4 Využití topných médií se zaměřením na rodinnou zástavbu 

v poměrech Ostravy 

4.1 Zdroje tepla 

Stále se zvyšující ceny energií nutí obyvatele domů, zamyslet se nad variantou vytápění. 

Pokud by si každá rodina zvolila ideální zdroj tepla pro svou domácnost v poměru ceny a 

vlivu na životní prostředí dle svých aktuálních finančních možností, mohlo by dojít ve finále 

k celkovému poklesu výdajů na energie, ale i k zlepšení životního prostředí.  Pokud by si 

domácnost zvolila dle svých možností ideální způsob vytápění, dobře tepelně zaizolovaný 

dům a majitelé byli dobře informování ohledně správné regulace je velká pravděpodobnost 

dosažení vysokých energetických úspor. Při volbě druhu vytápění bývá většinou hlavní 

rozhodující faktor palivo, neboť každé palivo má určité své výhody a nevýhody. Proto jsem se 

rozhodla v níže uvedených podkapitolách přiblížit výhody a nevýhody některých způsobů 

vytápění.  

4.1.1 Tuhá paliva 

V současnosti jsou tuhá paliva velice oblíbeným zdrojem energie pro vytápění. Mezi 

tuhá paliva můžeme zařadit černé uhlí a hnědé uhlí, koks a biomasu – dřevo a dřevěné hmoty, 

dřevěné brikety, dřevěné pelety. Níže uvedu některé výhody a nevýhody tuhých paliv.  

1. Uhlí 

Hnědé uhlí je jedním z nejlevnějších paliv to je jeho nespornou výhodou. Na druhé 

straně vliv na životní prostředí je obrovský. Také velkou nevýhodou je nepříliš velký komfort 

při topení. Co se týče černého uhlí je dražší, ale má větší výhřevnost, takže ho tolik 

nespotřebujeme. Cena uhlí se zvyšuje díky ekologické dani, která se na uhlí uplatňuje. 

V posledních letech se, ale objevily automatické kotle na uhlí, které bohužel zase navrací tato 

palivo do hledáčku spotřebitelů. Tyto nové automatické kotle mají spoustu výhod jako 

například přikládání až jednou z 3 dny díky velkému automatickému zásobníku.  

Nedostatky starých typů kotlů: 

1. velmi nízká účinnost spalování, zhruba kolem 60%, 

2. prakticky nulová regulace výkonu, 

3. vysoké nároky na obsluhu, 

4. velmi neekologické spalování paliv. 
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Vlastnosti moderních kotlů: 

1. vysoká účinnost spalování přesahující 80%, 

2. automatická regulace kotle, srovnatelná s plynovými či elektrickými kotly, 

3. automatický provoz zajišťuje minimální potřebu obsluhy, 

4. velké zásobníky paliva, automatika přivádí na rošt pouze potřebné množství 

paliva, 

5. nízké provozní náklady, 

6. široká oblast využití. [24]   

2. Vytápění dřevem, štěpkou a peletami   

Dřevo 

Cena moderních energií jako elektřina a zemní plyn se neustále zvyšuje, tento jev nutí 

spoustu lidí hledat úspornější systémy vytápění. Dřevo je dnes jednou z nejlevnějších variant 

vytápění. Důležitým faktorem, který ovlivňuje náklady je dostupnost dřeva ve vybrané 

lokalitě. Dalším faktorem je nutnost skladovacích prosto zvláště pokud jej kupujeme 

v surovém stavu. Pokud je dřevo dostatečně vysušené může dosahovat účinnosti až 90% u 

moderních kotlů. [25]   

Brikety 

Dřevěné brikety jsou lisovány ze suchého dřevního prachu, drtě, pilin, kůry, jemných 

hoblin nebo rostlinných zbytků do tvaru válečků, hranolů nebo šestistěnů, o průměru 40-100 

mm a délky 300 mm. Spotřebitelé si musí rozmyslet, za jakým účelem brikety budou 

využívat. Pokud je cílem vytopení víkendové chaty, jsou vhodné brikety z měkkého dřeva 

s otvorem uprostřed, tento otvor umožňuje rychlejší prohřívání a snadnější zátop. Naopak pro 

vytápění rodinného domu jsou vhodné brikety plné. Výhodou tohoto druhu briket, že dávají 

pomalý rovnoměrný žár s až 6 hodinovou dobou žhnutí. Zbarvení briket záleží na druhu 

použité biomasy, na kvalitě suroviny co se týče vlhkosti nebo příměsí kůry a použité 

technologii při výrobě. Vlhkost briket se pohybuje kolem 8 procent a mají také nízký obsah 

popelu od 1 do 3 procent. Velkou výhodou briket je, že jsou vhodné ke spalování 

v jakýchkoliv kotlích na dřevo, v krbech, kachlových kamnech i kotlích ústředního vytápění.  

Brikety jsou vhodnou alternativou  uhlí. Nejvyšší účinnosti dosáhnou odběratelé v kotlích na 

dřevoplyn. Pokud nastanou podmínky dokonalého spalování, vzniká bezbarvý CO2 (oxid 

uhličitý) a H2O (vodní pára) a pouze nepatrné množství škodlivin. Na jednu tunu briket 

vzniká pouhých 10 kg popela, který se pak může použít jako hnojivo na zahradě.  
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Brikety se vyrábějí silným stlačením, které se nazývá briketování. Stlačením vznikne 

palivo, které má výhřevnost mezi 12-18 MJ/kg. Brikety se prodávají nejčastěji v pytlích po 10 

kg nebo v paletách na fólii o hmotnosti 1000 kg. Obecně vzato čím je briketa tmavší tím více 

obsahuje příměsí a to má velký vliv na výhřevnost.  V současné době jsou velmi oblíbené 

hned z několika důvodů. Není nutno už tak velký prostor ke skladování, protože brikety 

koupíme již v suchém stavu, takže je nemusíme sušit. Další výhodou je vysoká účinnost, ale 

pro některé velkou nevýhodou je vyšší cena briket než klasického palivového dřeva. [45]    

[25]   

Pelety  

Pelety jsou nejnovější druh dřevěných paliv. Jedná se o lisované válcové granule. Pro 

spalování pelet je zapotřebí speciálně upravený hořák a vyrábějí se také speciální kamna na 

pelety. Délka pelet se pohybuje od 5 do 40 mm a průměru 6 mm. Pelety se vyrábějí 

z dřevních zbytků, obvykle z pilin a hoblin. Na trhu se také objevují kromě dřevních pelet 

rostlinné. Ty jsou kůrové, rašelinové a směsné pelety. Tento obnovitelný a čistý zdroj energie 

je vhodný jak k vytápění menších objektů (rodinný dům) nebo velkých objektů (škola aj.). Při 

spalování pelet dochází k dvakrát menšímu vzniku popele než u briket. Na jednu tunu pelet 

vznikne cca 5 kg popele. Stejně jako u briket platí pravidlo, že čím světlejší peleta tím 

kvalitnější. Více o tomto způsobu vytápění bude přiblíženo v následující kapitole. [44]  [25]   

Štěpka 

Dřevní štěpka je nadrcená dřevní hmota na malé částice o délce 3-250 mm. Štěpka je 

v podstatě odpad z lesní těžby a průmyslového zpracování dřeva nebo rostoucích dřevin. 

Dřevní štěpka je velmi levné palivo, které je vhodné spíše pro vytápění větších budov.  

Kvalitu štěpky lze poznat podle zbarvení štěpky existuje zelená, hnědá a bílá. Obsah vody 

hned po těžbě přesahuje 55%. Pokud je štěpka sušena přirozeně tzn. v létě na slunečním a 

větrném místě vlhkost klesá na 30%. Hodnota výhřevnosti se pohybuje od 8 do 15 MJ/kg.  

Druhy dřevní štěpky: 

• zelená štěpka (lesní) - Získává se ze zbytků po lesní těžbě. Osahuje části drobných 

větví, listí a dokonce i jehličí. Vlhkost této štěpky je vysoká, protože se 

zpracovává čerstvá hmota,  

• hnědá štěpka - Štěpka je získávaná ze zbytků části kmenů, pilařských odřezů aj. 

Obsah kůry je velmi důležitým prvkem. Dříví nebylo odzrněno, takže lze 

rozpoznat části kůry, 
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• bílá štěpka - Získávaná z odřezků při pilařské výrobě. Používá se především pro 

výrobu dřevotřískových desek.  Nemůžeme už rozpoznat části kůry. Nízká cena 

štěpky z ní dělá velmi oblíbený zdroj vytápění. Její cena není závislá od sušení 

nebo lisování což je velkou výhodou. Nevýhodou je skladování. Je nutné vytvořit 

prostory pro skladování, jsou nutné velké sila z důvodu nízké objemové 

hmotnosti. Další nezbytností je provětrávání sklepu, kde je kotel umístěn. 

Vzhledem k vyššímu obsahu vody je štěpka náchylná k plísni a zapařování. Pokud 

by nebyly prostory dostatečně odvětrány mohlo by dojít ke samovznícení.  

V malých objemech je spotřebitel schopen sám připravit štěpku vhodným drtičem. 

Cena štěpky se v průměru pohybuje okolo 1363,- Kč/tuna. [46] [47]   

Graf 4.1 Výhřevnost dřeva [MJ/Kg] 

 

Zdroj: http://drevorubec.cz/prodej-dreva/vyhrevnost-dreva, vlastní zpracování 

 

Z daného grafu vyplývá, že nejvyšší výhřevnost mají brikety, které jsou ze směsi smrku, 

dubu a buku. Druhou nejvyšší výhřevnost mají smrkové brikety. Pokud hodnotíme pouze 

nezpracované dřeviny nejvyšší výhřevnost má jedle a na druhé straně nejnižší habr. 

Výhřevnost samozřejmě záleží nejenom na druhu dřevin, ale hlavně na obsahu vlhkosti.  
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Elektrická energie 

Elektřina je z hlediska nároků na výrobu nejnáročnější zdroj energie a tím pádem i 

nejdražší. Velkou výhodou je snadná přeměna elektřiny v tepelnou energii a také komfort 

obsluhy. Otopná zařízení mohou být malá, výkon se snadno reguluje a při reprodukci energie 

se neuvolňují žádné zplodiny. Nespornou výhodou je také dostupnost elektřiny.  

Výhody elektrického vytápění: 

• bezobslužné a velmi komfortní,  

• příznivé pořizovací náklady, dle variant. 

Nevýhody elektrického vytápění 

• finančně nákladné na provoz, 

• problémy poruchy při dodávkách, 

• neekologické (při výrobě elektrické energie), [26]   

• největším dodavatelem elektřiny je v ČR ČEZ Prodej. ČEZ měl v roce 2012 

3 500 000 odběratelů. Druhou firmou která má majoritní podíl na trhu je E.ON 

DISTRIBUCE, A.S. s 1 200 000 zákazníků. [27]   

4.1.2 Plynná paliva 

Mezi plynná paliva můžeme zařadit zemní plyn a propan-butan. Zemní plyn se 

dopravuje potrubím a propan-butan se dodává v kapalném stavu v ocelových lahvích. Oba 

tyto plyny jsou vysoce výbušné a při spalování vzniká nebezpečný oxid uhelnatý (CO). [30] 

1. Zemní plyn 

V dnešní době je již rozsáhlá síť plynofikace, proto je také plyn velmi oblíbeným 

způsobem topení. Výhodou plynového topení je snadná regulace výkonu a minimální 

produkce škodlivých emisí. Vytápění zemním plynem je levnější než elektřinou. Stejně jako u 

elektřiny největším dodavatelem je RWE ENERGIE, A.S. s 1 700 000 zákazníky. Na druhém 

místě je firma Pražská plynárenská, a.s. [29] [28]   Přestože se plyn poměrně snadno rozvádí, 

není jeho síť zdaleka tak rozšířená jako elektrická. [28] 

Výhody vytápění zemním plynem: 

1. vysoká energetická účinnost plynového topení, 

2. jednoduché ovládání, snadná regulace a automatizace, 

3. šetrnost k životnímu prostředí. [28] 
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Druhy kotlů 

Rozdíly mezi kotli jsou ve výkonu, způsobu instalace a také účinností. Záleží také na 

palivu, který může být podle provedení na zemní plyn, porpan-butam i propan.  

• závěsné plynové kotle- finančně dostupné, malé a kompaktní, možnost propejní se 

solárními panely, 

• kondenzační kotle- o 15% vyšší účinnost, nízké emise, 

• stacionární kotle-umístěny v kotelnách, dlouhá životnost, nízké emise, 

umisťovány na zem (nutnost vyhradit prostor). [48]     

2. Propan-butan 

Propan-butan se dodává v kapalném stavu v ocelových láhvích, nebo si můžeme 

objednat tento plyn do zásobníku. Kromě domácností je velmi oblíbený jako pohon pro 

automobily. Propan-butan můžeme použit na vytápění, ohřev vody, ale i vaření. Propanové 

řešení je vhodné na místech, kde není k dispozici rozvod. Primární výhodou je dokonalé 

spalování s výsledným čistším ovzduším v okolí. Velkou nevýhodou z mého pohledu je 

nutnost doplňování zásobníku a s tím spojené objednávání plynu. [29]   

4.1.3 Kapalná paliva – lehké topné oleje (LTO) 

Skupiny kapalných paliv: 

• těžká kapalná paliva-mazuty, 

• lehká kapalná paliva-lehký topný olej, 

• extra lehká kapalná paliva. 

V ČR tento způsob vytápění nemá příliš velkou oblibu, ale například v Rakousku 

využívá tento způsob vytápění až 40% domácností. V ČR se využívá především tam, kde není 

rozvod plynu.  

Výhody LTO: 

• vysoká výhřevnost, 

• nízké množství vznikajících škodlivin, 

• účinnost kotlů až 95%, 

• nenáročnost na manipulaci, 

• snadný transport. 

Nevýhodou LTO je cena a její závislost na cenách ropy. [30]   
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4.1.4 Obnovitelné zdroje energie 

Obnovitelné zdroje energie jsou hlavní alternativou pro fosilní paliva. Rozdílem mezi 

fosilními a obnovitelnými zdroji energie je především obnovitelnost. Tyto zdroje energie jsou 

v podstatě „nevyčerpatelné“.  Hlavním důvodem vzrůstající popularity je také to, že sluneční 

svit je zadarmo. Dalšími důležitým faktorem pro  je minimální dopad na životní prostředí. 

Z hlediska ekonomického nadhledu na tuto problematiku obnovitelné zdroje energie umožňují 

větší energetickou nezávislost určitého území či objektu. Evropské státy si v dnešní době 

zcela zřetelně uvědomují svou závislost na zahraničních zdrojích fosilních i jaderných paliv.  

[31]   

Typy obnovitelných zdrojů energie: 

1. Fotovoltaická zařízení 

Fotovoltaika je založena na principu přeměny slunečního záření na elektřinu. Jednotlivé 

diody se nazývají fotovoltaické články a jsou spojovány do větších celků tzv. fotovoltaických 

panelů. Existují dva typy a to krystalické nebo tenkovrstvé.  

Sluneční energie je nevyčerpatelný zdroj energie, který máme k dispozici. Už v roce 

1839 objevil francouzský fyzik Alexandr Edmond Becquerel fotovoltaický jev. 

V sedmdesátých letech minulého století se zvýšilo povědomí o životním prostředí z důvodu 

energetické krize.  Odhaduje se, že do roku 2030 budou náklady na fotovoltaické panely 

srovnatelné s využíváním fosilních paliv. Za posledních 30 let klesly náklady na 

kilowatthodinu vyrobenou z fotovoltaiky téměř desetkrát.  [49]     

Výhody:  

• sluneční energie za předpokladu používání fotovoltaických článků pokryla dnešní 

spotřebu energie 6000 krát, 

• šetřené vůči životnímu prostředí, 

• minimální údržba, 

• státní podpora, 

• za předpokladu napojení na síť je energie spotřebována místně, takže jsou 

minimální ztráty rozvodné soustavy. 

Nevýhody 

• nákladné pořízení, 

• zařízení nelze přemístit, pokud se majitel přestěhuje, 

• elektrická energie, která pochází z fotovoltaických článků, je drahá, 

• závislost na počasí a období dne, 
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• snížení účinnosti při pokrytí sněhem, 

• články produkují stejnosměrný proud, který je přeměňován na střídavý a tak 

vzniká ztráta 4-12%, 

• nákladná ekologická likvidace článků. [49]     

2. Solárně termické kolektory 

Sluneční záření lze přeměňovat přímo na elektřinu nebo na teplo. Přeměna na teplo je 

znatelně jednodušší. Například k ohřevu vody postačí sud natřený na černo. Teplo pro 

domácnost lze nejsnadněji získat pomocí jižních oken a dobré izolace. Na tomto principu 

fungují pasivní domy, které se z velké části vytápějí právě slunečním zářením. [32]   

3. Větrné elektrárny 

Vítr je jeden z nejdůležitějších zdrojů obnovitelné energie. Nejčastější přeměňují vítr na 

energii větrné elektrárny. Česká republika má plán do roku 2020 vyrobit 3% celkové výroby 

elektřiny právě z obnovitelných zdrojů, větrné elektrárny k dosažení tohoto cíle značně 

napomáhají. [32]   

4. Geotermální energie 

Geotermální energie má původ v hlubinách Země. Teplo z hlubin Země proniká na 

zemský povrch. Nejznámějších příkladem jsou geotermální prameny, které se nejvíce 

využívají na Islandu. Na islandu se geotermální energie využívá opravdu hojně jak 

v zemědělství tak například i v dopravním průmyslu.  

Kategorie z hlediska využití: 

a) energie z hydrotermálních zdrojů vysoké teploty (> 130°C) pro výrobu elektrické 

energie, 

b) energie tepla hornin („suché zemské teplo“) vysoké teploty (>130°C) pro výrobu 

elektrické energie, 

c) energie z hydrotermálních zdrojů vyšší teploty (<130°C) pro výrobu tepla, 

d) geotermální energie pro nízkoteplotní systémy (tepelná čerpadla) [33]   

5. Malé vodní elektrárny 

V České republice je dlouhá historie využití vodní energie V roce 1930 ještě 

v tehdejším Československu bylo evidováno téměř 17 tisíc elektráren, mlýnů, pil, hamrů a 

dalších zařízení využívajících vodní energii. V padesátých letech minulého století byla většina 
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zlikvidována. V roce 2009 je v ČR evidováno 1354 malých vodních elektráren s výkonem do 

1 MW. [32]   

6. Tekutá biopaliva 

Tekutá biopaliva jsou jedna z mála možnosti jak využit obnovitelné zdroje v dopravě. 

Tento zdroj  je klíčový vzhledem k stále zvyšující se spotřebě tohoto sektoru. Do značné míry 

je tento jev příčinou proč je tak obtížné snižovat emise CO2. [32]   

7. Bioplynové stanic 

Biomasu lze třídit na „suchou“ a „mokrou“. Biomasa, která obsahuje příliš vody, není 

vhodná ke spalování. Mokrá biomasa, jako hnůj, kejd a další zemědělské a potravinářské 

odpady, vytříděný komunální bioodpad, případně některé plodiny jako kukuřice, lze využít 

v bioplynových stanicích. Tato technologie se hojně používá v mnoha čističkách odpadních 

vod. Získané teplo se používá pro samotný čistící proces nebo se prodává do sítě. [32]   

8. Využívání pevné biomasy  

Biomasa je charakterizována jako část výrobků, zbytků a odpadů ze zemědělství, jejichž 

součástí jsou rostlinné a živočišné látky. Do pojmu biomasa můžeme také zahrnout 

rozložitelnou část lesnictví společně se souvisejícími průmyslovými odvětvími a biologicky 

rozložitelné části průmyslového a komunálního odpadu. Biomasa má oproti vodě a větru 

jedinečnou výhodu, že ji lze využít ve všech moderních tepelných elektrárnách. Podíl, který 

tvoří biomasa v palivu, může dosahovat až 25 procent. Kromě využití odpadů se také biomasa 

pěstuje záměrně ze speciálních druhů rostlin. [42]   

Existují čtyři základní skupiny biomasy. První je dřevní, bylinná, ovocná a směsná.  

Dřevní biomasa je složena ze stromů, keřů a křovin. Bylinnou biomasou se rozumí rostliny, 

které nemají dřevitý stonek a odumírají na konci vegetační doby například obiloviny, traviny, 

olejniny na semeno, luskoviny aj. Ovocná biomasa jsou bobule, dužina a semena. Směsná 

obsahuje kombinace předešlých skupin, ale jsou záměrně smíchána biopaliva a příměsi 

nezáměrně smíchaná biopaliva.  

Zdroje biomasy: 

• lesní, plantážové a jiné přírodní dřevo- dřevo z lesů, parků, zahrad, plantáží a 

rychle rostoucí dřeviny, 

• vedlejší produkty a zbytky dřevozpracujícího průmyslu – chemicky neošetřené 

dřevní zbytky (z odzrnění, řezání klád nebo redukce velikosti, tvarování stromů, 
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lisování) nebo chemicky ošetřené dřevní zbytky ze zpracovávání dřeva a výroby 

desek a nábytku (ošetřená lepidlem, barvou, nátěrem, lakem nebo jinak ošetřené 

dřevo), 

• použité dřevo- dřevní odpad zákazníků a společností, 

• směsi a příměsi- kombinace všech předešlých skupiny. [43]     

Vlhkost biomasy hraje důležitou roli při posuzování výhřevnosti. Z pohledu 

dřevařského průmyslu lze hovořit o vlhkosti, která dosahuje až 150% tato vlhkost je z čerstvě 

vytěženého dřeva. Z energetického pohledu hlediska je to však 60%. Procentuální podíl vody 

se spočítá jako podíl vody k celkové hmotnosti vzorku. [43]     

Graf 4.2 Ceny za vytápění vybranými zdroji 

 

 

Zdroj: http://finexpert.e15.cz/ktery-zpusob-vytapeni-je-nejlevnejsi, vlastní zpracování 1 

                                                 

1 Ceny byly počítány pro vytápění rodinného domu při roční spotřebě tepla asi 60 GJ. Nepočítaly se 

náklady za ohřev teplé vody a vaření. Hodnoty jsou uvedeny v Kč. 
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Graf 4.3 Vytápění domácností v procentuálním vyjádření v roce 2011 

 

Zdroj: SLDB 2011 ČSÚ,zpracování vlastní 

Z výše uvedených grafů vyplývá, že nejrozšířenějším způsobem vytápění je dálkové 

vytápění. Nejdražším je elektrický přímotop. Zajímavostí je, že zemní plyn po elektřině 

nejdražší zdroj je zároveň druhým nejpoužívanějším.  Tento jev je částečně způsoben tím, že 

lidé preferují pohodlí před náročnější manipulací s topidlem. Plyn, jak již bylo výše zmíněno, 

je velice pohodlný, co se týče manipulace, ovládání a nastavování. Také dostupnost plynové 

sítě je velkou výhodou. Na druhou stranu jiné kotle jsou náročnější na obsluhu jako například 

kotle na spalování dřeva, uhlí či pelet.  
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Graf 4.4 Návratnost investice do tepelného čerpadla 

 

Zdroj: http://www.ekologicke-vytapeni.cz/index.php/provozni-naklady, vlastní zpracování 

 

V investičních nákladech jsou započítány veškeré náklady na příslušný zdroj tepla 

(kotel, regulace, komín, elektroinstalace, přípojka plynu, náklady na větší jistič, bojler pro 

TUV atd.) 

Graf ukazuje celkové náklady na vytápění, v roce 0 je zobrazena výška investičních 

nákladů a každý rok jsou přičteny provozní náklady. Prostou návratnost investice do 

tepelného čerpadla můžeme odečíst v průsečíku křivky tepelného čerpadla s křivkou 

porovnávaného zdroje tepla. 

4.1.5 Volba zdroje tepla pro vytápění rodinného domu 

1. Projekt a energetická náročnost domu 

Důležitou a nedílnou součástí ekonomického topení jsou nízkoenergetické domy.  

Hlavní atributem nízkoenergetických domů je potřeba tepla na vytápění do 50 kWh/m2.  Tato 

potřeba tepla je až několikanásobně nižší než u standardních domů.  Nemůžeme si plést 

nízkoenergetické domy s pasivními domy. Pasivní domy mají potřebu tepla maximálně 15 

kWh/m2. [50] Lidé považují za velkou nevýhodu investici do takových domů, ale už si 

neuvědomují návratnost této investice. Už jenom v rámci dotačního programu Zelená 

úsporám stačí pro uznání dotace na pasivní dům 20 kWh/m2 za rok. Koncepce pasivního 

domu není architektonický styl, ale stavební systém. Jeden z nejdůležitějších kriterií při 

stavbě jak nízkoenergetických, tak i pasivních domů, je orientace vůči světovým stranám.  

Zásada je orientovat prosklené plochy obytných částí k jihu. [50] [51] [52]         
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2. Stavební přípravy 

a) Finanční náročnost-příplatek za přípojku na plyn, vybudování skladu paliva, 

příprava pro zabudování zeních kolektorů či nádrží versus elektronizace součástí 

běžné elektropřípravy. 

b) Časová náročnost a pracnost-zajištění přípojky pro zdroj energie na vytápění, 

zemní a stavební práce. 

c) Náročnost pro prostor-sklad paliva, zemní kolektory versus topení ukryté 

v podlaze bez potřeby technické místnosti. [52]     

3.Pořízenjí systému 

• Finanční náročnost- cena materiálu za rozvody tepla, centrální zdroj tepla (kotel) 

a zdroje tepla do jednotlivých místností (radiátory), důležitou součástí je 

rozhodnutí o způsobu financování (z vlastních zdrojů nebo hypotéka).  

• Vliv na cenu zdroje teplé vody. [52]     

4. Montáž systému: 

• časová a tím i finanční náročnost, 

• možnost svépomocné montáže, 

• čistota montáže. [52]     

5. Regulace 

Možnosti regulace systému - přesnost regulace a s tím související úspory provozních 

nákladů, budoucí míra komfortu ovládání (automatické spínání systému, možnost ovládání 

jednotlivých místností nezávisle apod.). [52]     

6. Provoz systému: 

• obsluha systému-potřeba denní obsluhy a každoroční údržby před topnou 

sezónou, zajištění dostatečné zásoby kvalitního paliva (nákup, skladování paliva a 

manipulace s ním, pravidelné čištění, likvidace odpadu, servis, revize) versus 

bezobslužnost a bezúdržbovou,  

• stabilita zdroje, 

• komfort provozu- schopnost dosáhnout požadované teploty a udržovat ji, 

vhodnost pro kombinaci s topením v krbu (nepřetápět- vliv na provozní náklady) 

• vliv topení na prostor v místnostech, údržbu, zdravotní hledisko (prašnost, 

eliminace studené podlahy). [52]     
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7. Provozní náklady a sazba elektrické energie: 

• náklady na palivo, obsluhu, údržbu, servis a revize, 

• vliv na výši sazby elektrické energie pro ostatní spotřebu domácnosti včetně 

nákladů na ohřev teplé vody. [52]     

8. Živnost: 

• topného systémů, 

• regulace, 

• zdroje energie. [52]     

 

4.2 Snížení nákladů na energie 

Stáčí dodržovat poměrně jednoduché zásady a náklady na energie se můžou 

v domácnosti snížit až o polovinu. Některé níže uvedené body se zdají zcela přirozené jako 

vypínání světel. Samozřejmě, že jsou zde uvedené i body které jenom těžko klasická 

domácnost může provést jako například vyrábět si vlastní energii. Všechny tyto body vedou 

nejen k snížení finanční zátěže domácnosti, ale slouží k většímu účelu a to je snížit znečištění 

ovzduší.  Základem úspěchu je podle mého názoru zvýšení povědomí o tom, že i jednotlivec 

či rodina můžou přispět ke zvrácení či zpomalení klimatických změn a k zlepšení ovzduší ve 

svém okolí.  [53]     

1. Vytápění vaření a klimatizace: 

a) netopit víc, ne je zapotřebí, 

b) pořídit si programovatelný termostat nebo alespoň termostatické ventily, 

c) nezakrývat radiátory, 

d) reflexní fólie, 

e) zaizolování teplovodního potrubí, 

f) větrání pouze krátce, ale intenzivně, 

g) větrák nebo klimatizace, 

h) kvalitní okna, 

i) zateplení domu, 

j) netopit elektřinou. 

2. Chlazení a mrazení 

a) Chladnička musí být umístěna v chladu 
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b) Nenastavovat chlazení na maximum 

c) Odmražování 

d) Vypínání 

3. Vaření 

a) Pozor na malé hrnce 

b) Důležité používání pokličky a papiňáku 

c) Méně vody při vaření 

d) Vařit na plynu 

e) Ohřev vody v rychlovarné konvici 

f) Nepoužívat troubu, když není nutnost 

g) Očistit dvířka trouby 

h) Péct úsporně 

4. Praní,sušení a koupání 

a) Sušení prádla na vzduchu 

b) Nevyvařovat a nepředpírat 

c) Vždy plná pračka 

d) Krátká sprcha místo koupele 

e) Ohřívání vody sluncem 

 5. Osvětlení 

a) Používání úsporných kompaktních žárovek 

b) LED „žárovky“ 

c) Zhasínat světlo 

6. Domácí spotřebiče a elektronika 

a) nezanechávat elektroniku v pohotovostním režimu 

b) Používat funkci spínacích hodin na televizi 

c) Vypínat počítač 

d) Po nabití přístroje, odpojit nabíječku 

e) Vyhýbat se spotřebičům na baterie 

f) Upřednostnění notebooku 

g) Nízkoenergetické monitory a spotřebiče 

7. Zdroj energie 
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a) Používání čisté energie 

b) Vyrábění vlastní energie [53]     

4.3  Srovnání nákladů na vytápění na konkrétním příkladu rodinné 

zástavby 

V této podkapitole budou přiblíženy náklady vybrané domácnosti na vytápění různými 

zdroji tepla. Bude použita pomůcka pro kalkulaci, která je veřejně dostupná na internetových 

stránkách technických zařízení budov. Navoleny budou hodnoty jako je rok a spotřeba tepla 

dané domácnosti. 

 

Spotřeba tepla: 18,1 MWh 

Rok: 2009 

Tab. 4.1 Náklady na vytápění 

Náklady na vytápění  

Druh paliva 

(výhřevnost) 

Cena paliva v Kč Spalovací 

zařízení 

(Průměrná 

účinnost v %) 

Cena tepla 

Kč/kWh 

Spotřeba paliv / 

rok 

Náklady na 

výtápění 

Kč/rok 

Hnědé uhlí  3,55/kg Klasický 

kotel na uhlí 

55% 

1,29 6566 kg 23 308,- 

Černé uhlí  5,10 kg Klasický 

kotel na uhlí 

55% 

1,29 6566 kg 26 092,- 

Koks 8,50 kg Klasický 

kotel na uhlí 

55% 

1,45 5116 kg 36 529,- 

Dřevo  3,00 kg Kotel na 

zplynování 

dřeva 75% 

2,02 4298 kg 17 808,- 
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Dřevěné 

brikety  

4,80 kg Kotel na 

zplynování 

dřeva 75% 

0,99 5936 kg 24 471,- 

Dřevěné 

pelety  

5,20 kg Automatický 

kotel na 

pelety 95% 

1,36 5098 kg 20 929,- 

Šěpka  3,50 kg Kotel na 

štěpku 80% 

1,26 6500 kg 22 750,- 

Rostlinné 

pelety  

3,65/kg Kotel na 

rostlinné 

pelety 90% 

0,91 4514 kg 16 476 

Obilí  3,20/kg Automatický 

kotel 85% 

0,75 4248 kg 13 595 

Zemní plyn 1,84938/kWh Kotel běžný 

89% 

2,36 22524 kWh 

2145 m3 

42 657,- 

Propan  28/kg Kotel běžný 

89% 

2,44 1574 kg 44  072,- 

Lehký 

topný olej 

ELTO 

28/kg Kotel na 

lehký topný 

olej 89% 

2,7 1739 kg 48 689,- 

Elektřina 

akumulace 

374 K4/měsíc+ 

NT:2,30684/kWh 

S akumulační 

nádrží 93% 

2,28 19415 kWh 41 170,- 

Elektřina 

přímotop 

424 Kč/měsíc + 

NT: 

2,30684/kWh 

Přímotopné 

panely 98% 

2,64 18424 kWh 47 589,- 

Tepelné 

čerpadlo 

351 Kč/měsíc + 

NT: 2,30684  

Průměrný 

roční topný 

1 6019 kWh 18 096,- 
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faktor: 3 

Centrální 

zásobování 

teplem 

400/GJ Účinnost 

98% 

1,47 66 GJ 26 531,- 

 Zdroj:http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/139-porovnani-nakladu-na-vytapeni-
podle-druhu-paliva, zpracování vlastní 

Z následující tabulky budou vytyčeny pouze ty zdroje vytápění, které jsou nejčastější a 

to zemní plyn, elektřina, dřevo, dřevěné pelety a brikety. Nejdražším zdrojem je z výše 

zmíněných elektrický přímotop. Druhé místo s rozdílem 1 487,- Kč zabírají plyn a elektrická 

akumulace. Nejlevnější způsob vytápění je podle dané kalkulace dřevo a dřevěné pelety. Je to 

zároveň obnovitelný zdroj energie a při spalování dochází k malým emisím škodlivých látek.  

Faktory ovlivňující celkové náklady: 

• účinnost kotle, 

• systém regulace, 

• systém vytápění, 

• tepelná izolace domu: 

a) stropů, 

b) oken, 

c) fasády, 

d) rekuperace. 
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Graf 4.5 Grafické porovnání ročních nákladů na vytápění různými energetickými zdroji, ceny 
v Kč 

 

Zdroj:http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/139-porovnani-nakladu-na-vytapeni-
podle-druhu-paliva, vlastní zpracování 
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5 Návrh řešení využití ekologických pelet na řešeném území 

V následující kapitole bude analyzováno praktické využití pelet při vytápění domu. Tyto 

poznatky budou následně aplikovány na poměry Ostravy. Samozřejmě ještě před tím bude 

podrobně představen tento ekologický způsob vytápění společně s možnostmi jak získat kotel 

na pelety s dotací.  

5.1 Pelety 

Pelety se vyrábí především z dřevní a pouze okrajově z rostlinné biomasy. Konečný 

spotřebitel pelety dostane v podobě slisovaných granulí kruhového průřezu, jsou poměrně 

skladné a lehce se s nimi manipuluje. Průměrně jedna domácnost protopí za sezónu 4-5 tun 

pelet, které je možno uskladnit například ve stávajícím uhelném skladu nebo palivovém silu. 

Výhodná je také výhřevnost pelet, která se pohybuje okolo 18 MJ/kg. K tomu, abychom 

začali topit peletami, jsou zapotřebí speciální automatické kotle nebo kamna na pelety. 

S těmito zařízeními je schopen spotřebitel dosáhnout téměř stejného komfortu jako při použití 

elektrokotle nebo plynového kotle. Jeden z důvodů proč jsou pelety uváděny jako ekologické 

palivo je ten, že popel ze spalování pelet, lze využít jako ekologické hnojivo na zahradu. 

Během spalování je produkován velmi nízký odpad popela, který činí 0,4-1% a zároveň mají 

pelety daleko vyšší účinnost spalování než uhlí. Pro srovnání odpad z uhlí může být až 30%, 

ale průměr se pohybuje mezi 8-12%. 

Možnosti dodání pelet jsou různé; zákazník může koupit pelety v pytlích o hmotnosti 15 

kg, ve velkých textilních vacích (Big Bag) o hmotnosti kolem 1 tuny nebo komfortně 

cisternovým automobilem s pneumatickou dodávkou pelet hadicemi. Nejlevnější co se týče 

nákladů je dodávka pomocí cisternového automobilu, ale bohužel kvůli málo rozvinuté síti 

specializovaných automobilů je tento způsob nejdražší vzhledem k dopravním nákladům. 

Nejlevnější je Big Bag, ale je s ním horší manipulace vzhledem k velikosti, proto je vhodný 

spíše pro velké odběratele. Nejvhodnější jak cenově, tak i co se týče manipulace pro 

domácnosti, jsou pytle o hmotnosti 15 kg. [34] [42]   

 Výhody používání pelet: 

• při spalování se do ovzduší uvolňuje pouze tolik CO2 kolik rostlina přijala při 

fotosyntéze, 

• dřevo je domácí surovinou, takže spotřebitel není odkázán na import, 

• využitelnost dřevních odpadů, 

• při přeplnění hořáku nepředstavují tak velké riziko jako zemní plyn či topný olej, 
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• poměrně malé skladovací prostory, 

• skladovatelné dlouhodobě pokud se nacházejí v suchu, 

• výrobní náklady nižší než u fosilních paliv, 

• pelety jsou standardizovaným palivem, takže je možné zajistit automatickou 

regulaci výkonu a nízkou hladinu škodlivých emisí, 

• pelety „tečou“ z toho důvodu se jejich používání prakticky neliší od zemního 

plynu či LTO, 

• pelety podléhají nižšímu zdanění a ekologická daň se na nich neuplatňuje, 

• ceny dřevěných pelet jsou i v topné sezóně nižší než ceny LTO. 

Nevýhody používání pelet: 

• investiční náklady vyšší než u LTO a zemního plynu, 

• kotel, jeho teplosměnné plochy a popelník je nutné jednou za nějakou dobu 

vyčistit. [5]     

Postup výroby pelet: 

• třídění – nejdříve se oddělí větší kusy kůry a dřeva z pilin. Také se odstraní 

případné kovy, kamení, plasty apod., 

• sušení – v této etapě je důležité snížit vlhkost z 50% na 12-14 %. Při tomto 

procesu je zapotřebí značné množství energie, protože se právě vlhkost musí 

proměnit v páru, 

• rozemletí – v případě že vstupní surovina obsahuje větší částečky kůry,  

• peletizace – probíhá v peletizačním lisu. Lze zde nastavit délku pelet a průměr 

pelet, 

• chlazení – tato fáze je důležitá z hlediska zachování kvality pelet. Před 

uskladněním se musí pelety zchladit, 

• uskladnění – pelety musí být uskladněny někde, kde nemůže dojít ke kontaktu 

s vodou nebo pouze navlhnutí, 

• plnění. [6]     
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Graf 5.1 Rozložení nákladů na výrobu pelet 

 

Zdroj: [6]    ,zpracování vlastní  

5.1.1 Ceny pelet  

Je logické, že ceny pelet během topné sezóny a mimo sezónu jsou diametrálně rozdílné. 

Dále v této podkapitole vysvětlím důvody a vývoj cen. V létě a na jaře je dostatek surovin a 

tepla pro sušení. Naopak v zimě není dostatek surovin ani se výrobci nemůžou spolehnout na 

plynulost dodávek surovin. Hodně zbytkové dřevní hmoty spotřebují pilaři pro vytápění svých 

areálů.  Velkým problémem je také kvalita, která je v zimních měsících proměnlivá. Zákazník 

se může setkat s peletami, které se více drolí. Důvodem je absence nejkvalitnější suroviny a to 

smrková vláknina. Během zimy jsou dovozci lákáni dovážet například z východní Evropy, 

kde kvalita není zdaleka tak spolehlivá jako v České republice. Pelety v ČR odpovídají 

platným normám. Základem je předzásobování jak spotřebitelů, tak výrobců.  Vysoká 

poptávka zvyšuje ceny oproti letním cenám v rozmezí 10 až 20%. Období kdy je nedostatek 

pelet je 2 až 3 měsíce, toto období se opakuje mimo teplých zimních měsíců každý rok. [35]   
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Graf 5.2 Vývoj cen dřevěných pelet v České republice, Německu a Rakousku v období 2006 – 
2013 

 

Zdroj: http://oze.tzb-info.cz/peletky/9653-drevene-pelety-vyvoj-cen-a-novinky-na-trhu, vlastní 

zpracování  

Tab. 5.1 Ceny pelet v ČR u vybraných výrobců v roce 2014 

 

 

Dodavatel 

 

 

Sklad 

Cena Kč/t (vč.DPH) 

Dřevní pelety světlé 

Pytle 15 kg Volně ložené 

nebo cisternou 

Big-Bag 1000 kg 

CDP IVORY, 

s.r.o. 

Celá ČR (včetně 

dopravy) 

7200 6800 6800 

ROYAL PELLETS 

Mayr-Melnhof 

Cel á ČR – 

prodejci 

5200-5500 - - 

PONAST spol. 

s.r.o 

Valašské 

Meziříčí 

5980 - 5980 

Peletárna 

Lysůvky-Jaromír 

Volný 

Frýdek-Místek 5073 4788 4788 

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/prehled-cen-peletek, vlastní zpracování 

Ceny pelet v roce 2006 dosáhli svého maxima alespoň ve sledovaném období. 

Odborníci nepředpokládají další tak výrazné zdražení. Vzhledem k tomu, že dnešní výroba 
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pelet pokrývá plně spotřebu. Nejnižší ceny pelet byly v roce 2008. Ceny pelet se pohybují 

v České republice, Rakousku a Německu simultánně. I když je vytápění peletami poměrně 

nové není jejich výroba otázkou monopolu, existuje zdravá konkurence i vývoj cen se 

považuje za „zdravý“.  

Tab. 5.2 Vývoj prodejů kotlů na biomasu v ČR 

Druh kotle/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zplynovací kotle 

na dřevo a 

brikety 

z biomasy 

4 523 6 375 6 677 7 499 4 198 4 351 4 025 

Automatické 

kotle na pelety a 

sypká ekopaliva 

408 652 809 1 132 2 536 3 580 2 117 

Krbová kamna a 

krbové vložky 

16 641 14 

953 

14 121 20 103 20 089 21 181 20 212 

Celkem 21 572 21 

980 

21 607 28 734 26 823 29 112 26 354 

Zdroj:http://www.tzb-info.cz/9470-nejzajimavejsi-kotle-na-pelety-v-ceskych-domacnostech, 
vlastní zpracování 

Z následující tabulky vyplývá, že nejprodávanější jsou krbová kamna a krbové vložky a 

to ve všech sledovaných letech.  Dlouhodobě nejméně prodávané jsou automatické kotle na 

pelety a sypká ekopaliva, ale i přes to sledujeme zvyšující se trend. V roce 2005 bylo prodáno 

408 kotlů a tento počet během pěti let téměř zdesetinásobil. Zaznamenán je také prudký 

pokles prodejů v roce 2011 oproti roku 2010. Je evidentní, že prodeje jsou ovlivňovány 

ekonomickou krizí, ale paradoxně prodeje se zvyšují. Příčinou může být větší potřeb lidí 

ušetřit z dlouhodobého hlediska, ale i možnost dotací velmi ovlivňuje rozhodování.   

5.1.2 Trh s peletami  

V roce 2006 došlo k výkyvu cen na trhu s peletami jak je vidět v grafu číslo 5.1. 

Odborníci se domnívají, že k takovému výkyvu by v budoucnu nemělo už dojít.  Důvodem 
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k tak vysokým cenám byla absence možnosti vyrovnat chybějící množství pelet na domácím 

trhu importem. Česká republika v roce 2011 vyexportovala cca 100 tis. tun pelet hlavně do 

Rakouska, Německa a Itálie. Rakousko 512 tis. tun vyvezlo a 320 tis. tun dovezlo. I tak není 

slyšet o převýšení výrobních kapacit nad dodávkami. Výrobci pelet pracují s trhem, aby byly 

výkyvy o nejnižší, popřípadě zvyšujících se ceny promítat do konečných spotřebitelských cen. 

Velkým plus pro prodejce pelet jsou zvyšující se ceny fosilních paliv jako topných olejů, 

zemního plynu a elektřiny. Současná situace na českém trhu je taková, že si vystačíme 

s domácí produkcí. Poptávka tvoří pouze jednu třetinu výroby. Ceny pelet se zdražují 

z důvodu zvyšování cen vstupů, ale růst cen je stále nižší než u jiných zdrojů energie.  

Otázkou je jaké zvyšování cen budou ještě spotřebitelé schopni akceptovat. [35]  

5.1.3  Certifikace ENPlus 

Tato certifikace slouží jak konečnému zákazníkovi tak i výrobcům pelet, peletových 

kotlů a kamen. Díky identifikačnímu číslu každého jednotlivého výrobce lze sledovat původ 

každé pelety. V sousedním Německu po čtyřech letech je certifikováno 95% vyrobených 

kotlů. Česká republika by tohoto standardu mohla dosáhnout ještě dříve. Během pouhého 

roku je certifikováno už 70% výroby. Certifikace by mohla mít také kladný dopad na budoucí 

rozhodování Čechů, kteří zvažují přechod na nový typ vytápění. Pokud je totiž peleta kvalitní 

snižují se i náklady na vytápění. Certifikace nemá vliv na cenu, ale pouze je to určitá jistota 

kvality výrobku.  Kvalitní peleta hlavně v nejlepší jakosti ENplus A1 má vysokou výhřevnost, 

a tedy splňují požadavky zákazníků na levné topivo. Výhodou je, že podíl popela a vlhkosti je 

minimální. To má za následek vznik velmi nízkých emisí a zajištění dlouhé životnosti zdroje 

vytápění. Co se týče světového výskytu této certifikace zatím pouze 50%  světových výrobců 

pelet vlastní tuto certifikaci.  

Třídy pelet podle jakosti 

Certifikace ENplus dělí pelety do tří tříd ENplus A1, A2, EN B. Tyto pelety se liší 

svými vlastnostmi a také typem dřeva, ze kterého jsou vyrobeny. Nejkvalitnější pelety ENplus 

A1 jsou doporučeny pro domácí používání. Jsou charakteristické vysokou výhřevností nad 

16,5 MJ/kg,nízkou vlhkostí do 10%, nízkým obsahem popela do 0,7%, nízkým podílem 

jemných částic do 1%. [36]   
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5.2 Kotle na pelety  

Kotle na pelety jsou jednou z nejúčinnějších forem vytápění. Účinnost automatických  

kotů na pelety se pohybuje mezi 85 a 92%. K oblíbenosti přispívá také velmi nízká úroveň 

emisí.  

Emise CO: 

• hranice pro přiznání investiční dotace SFŽP (návrh)- max. 2200 mg/m3, 

• hranice pro přiznání titulu Ekologicky šetrný výrobek – max. 2000 mg/m3, 

• při spalování kusového dřeva v klasickém kotli – 728 mg/m3, 

• hranice pro přiznání investiční dotace v SRN – max. 250 mg/m3, 

• při spalování pelet v automatických kotlích – 4 mg/m3, 

  Emise prachu: 

• při spalování kusového dřeva – 164 mg/MJ, 

• při spalování pelet v automatických kotlích – 7 mg/MJ. 

Většina kotlů v současnosti je už vybavená plnou automatizací spalovacího procesu 

včetně automatického zapalování, automatického čištění teplosměnných ploch a 

automatického popela. Existuje více typů zásobníků na pelety jsou rozděleny dle sezónnosti. 

Interní pevný látkový zásobník, který je vestavěný nebo externí nadzemní či podzemní. 

Bezobslužný provoz je také doplněn dopravníkem pelet šnekovým, pneumatickým nebo 

gravitačním. Automatický kotel je pouze jednou z částí otopného systému. Základem pro 

efektivitu je celková funkčnost otopného systému a všech jeho částí jako například komín. 

[37]   

5.3 Dotace 

5.3.1 Zelená úsporám 

Dotace se dávají v rámci podoblasti C efektivní využití zdrojů energie. Dotace se 

udělují  na výměnu kotle. Jsou podporovány kotle na tuhá paliva, plynové kondenzační kotle 

a kamna na biomasu s teplovodním výměníkem. Dotaci na kotel můžeme získat ihned po 

vyhlášení termínu podávání žádostí. Dotaci můžou získat lidé při současném zateplení obálky 

domu ( v tomto případě je dotace vyšší) nebo samostatně, aniž by museli dům zateplovat. 

V novém programovém období bylo vyhrazeno 1,9 miliard korun. Příjem žádostí se bude 

konat od 1. dubna do 31.října 2014 nebo do vyčerpání prostředků. Jsou tři oblasti podpory 

jako první je snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, dále výstavba 



 

 

51 

rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivní využití zdrojů energie. 

[38]  [41]   

Základní členění Programu: 

a) úspora energie na vytápění: 

• A.1. celkové zateplení, 

• A.2. dílčí zateplení, 

b) výstavba v pasivním energetickém standardu, 

c) využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody: 

• C.1. výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu 

účinná tepelná čerpadla, 

• C.2. instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných 

čerpadel do novostaveb, 

• C.3. instalace solárně-termických kolektorů, 

d) dotační bonus za vybrané kombinace opatření: 

• některé kombinace opatření jsou zvýhodněn dotačním bonusem (maximálně 

jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací). 

e) dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu, 

f) realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru. 

Cíl programu 

Cílem programu zelená úsporám je zlepšení životního prostředí. I když se může zdát, že 

počáteční investice do nového způsobu vytápění je značná tak ve výsledku můžou lidé ušetřit. 

Koupí nového moderního způsobu vytápění se snižují náklady na vytápění a ohřev vody. 

Přínosy programu: 

• snížení emisí CO2 o 1,1 mil.tun, tedy 1% všech českých emisí, 

• úsporu tepla na vytápění 6,3 PJ, tedy úsporu nákladů domácností na vytápění 

několik miliard korun ročně, 

• vytvoření nebo udržení 30 tisíc pracovních míst, 

• zlepšení podmínek bydlení pro 250 000 domácností, které dostanou podporu, 

• zvýšení výroby tepla z obnovitelných zdrojů o 3,7 PJ, 

• snížení znečištění prachovými částicemi o 2,2 mil.kg. 

Kdo může požádat o dotaci: 
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• fyzické osoby podnikající i nepodnikající, 

• společenství vlastníků bytových jednotek, 

• bytová družstva, 

• města a obce (včetně městských částí), 

• podnikatelské subjekty, 

• případně další právnické osoby. 

Podle směrnice MŽP č.7/2010 mohli požádat v programu Zelená úsporám i vlastníci 

budov veřejného sektoru (škola,ústav sociální péče, domov důchodců apod.) [39]   

Podmínky pro získání dotace: 

• na dotaci mají nárok pouze ti co nahrazují kotel na tuhá či kapalná fosilní paliva 

(uhlí,mazut), 

• při realizaci podporovaných opatření v této oblasti podpory musí být 

nainstalovány pouze materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu 

výrobků  a technologií, 

• je nutné dodat čestné prohlášení o ekologické likvidaci původního zdroje tepla, 

• jestliže spolu s výměnou kotle není realizováno zateplení domu, tak je nutné splnit 

roční spotřeby tepla na vytápění EA, která nebude přesahovat 150 kWh/m2/rok, 

• v rámci programu Nová zelená úsporám nejsou podporovány kotle na spalování 

uhlí ani v kombinaci s biomasou. [40]   

Vymezení finančních příspěvků 

Tab. 5.3 Výše dotace na kotle a krbová kamna při současném zateplení 

Typ zařízení Maximální výše dotace v Kč Maximální míra podpory 

Kotel na biomasu s ručním 

přikládáním 

50 000 75% 

Kotel na biomasu 

s automatickým přikládáním 

100 000 75% 

Krbová kamna s ručním 

přikládáním 

55 000 75% 

Plynový kondenzační kotel 18 000 75% 
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Zdroj: http://www.jaknazelenou.cz/dotace_na_kotle/, vlastní zpracování 

Tab. 5.4 Výše dotace na kotle a krbová kamna bez současného zateplení domu 

Typ zařízení Maximální výše dotace v Kč Maximální míra podpory 

Kotel na biomasu s ručním 

přikládáním 

40 000 55% 

Kotel na biomasu 

s automatickým 

přikládáním 

80 000 55% 

Krbová kamna s ručním 

přikládáním 

45 000 55% 

Plynový kondenzační kotel 15 000 55% 

Zdroj: http://www.jaknazelenou.cz/dotace_na_kotle/, vlastní zpracování 

Tab. 5.5 Přehled oblastí podpory aktivních evidovaných žádostí 

Oblast podpory Počet žádostí 

A.1 – zateplení 1 438 

A.2 – zateplení 806 

A.3 – zateplení 157 

B.1 – výstavba RD 319 

B.2 – výstavba RD 147 

C.1 – zdroje se zateplením 669 

C.2 – zdroje bez zateplení 635 

C.3 – solární kolektory 2 392 

C.4 – rekuperace 167 

D – podpora na projekt 5 089 
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E – kombinační bonus 369 

Celkový součet 12 188 
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Zdroj:Statistika cen tepelné energie v letech 2004 až 2014, vlastní zpracování  

Graf 5.3 Rozdělení požadované podpory žádostí dle krajů 

 

Zdroj:Nová zelená úsporám, vlastní zpracování 

Graf 5.4 Rozdělení požadované podpory žádostí dle krajů vyjádřené v Kč 

 

Zdroj: Nová zelená úsporám, vlastní zpracování 



 

 

56 

5.4 Praktické využití pelet na řešeném území 

Poslední podkapitola je věnována praktickému dopadu nahrazení vytápění černým 

uhlím za vytápění pomocí dřevěných pelet. Volnou úvahou dospěji k aplikaci tohoto zdroje 

energie na území Ostravy a to přímo na konkrétní městské obvody. Budou srovnány náklady 

na vytápění těmito zdroji i dopady na životní prostředí, vyvodím důsledky jak negativní tak 

pozitivní na danou lokalitu i domácnosti.  

V níže uvedené tabulce jsem dospěla volnou úvahou k počtu domácností na základě 

celkového počtu obyvatel v jednotlivých městských obvodech.  

Tab. 5.6 Počet obyvatel přihlášených k pobytu na území statutárního města Ostrava ke dni 
1.1.2013 a odhad počtu domácností 

Městský obvod Celkem obyvatel Počet domácností(průměr 4 
lidé na 1 domácnost) 

Hošťálkovice 1 604 401 

Hrabová 3 792 948 

Krásné Pole 2 540 635 

Lhotka 1 283 321 

Mariánské Hory a Hulváky 12 595 3 149 

Martinov 1 133 283 

Michálkovice 3 290 823 

Moravská Ostrava a Přívoz 40 040 10 010 

Nová Bělá 1 830 458 

Nová Ves 713 178 

Ostrava-Jih 110 343 27 586 

Petřkovice 3 128 782 

Plesná 1 390 348 

Polanka nad Odrou 4 909 1 227 

Poruba 68 031 17 008 

Proskovice 1 232 308 
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Pustkovec 1 262 316 

Radvanice a Bartovice 6 770 1 693 

Slezská Ostrava 21 593 5 398 

Stará Bělá 3 957 989 

Svinov 4 510 1 128 

Třebovice 1 880 470 

Vítkovice 8 173 2 043 

Celkem 305 998  

 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-
ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy/s-luka-a-statistika-aktualni-smo-
1.1.2013.pdf, vlastní zpracování 

Volnou úvahou jsem dospěla k tomu, že polovina lidí jako způsob vytápění používá 

plyn a zbytek používá černé uhlí. V následující tabulce budou srovnány náklady na vytápění 

plynem, černým uhlím a peletami. Pelety jsem si vybrala jako alternativu černému uhlí. 

Rozhodla jsem se použít data z tabulky číslo 4.1. V dané tabulce spočítám kolik by 

domácnosti ušetřili pokud by začali topit místo černého uhlí peletami, výjimkou budou pouze 

obvody, které se nacházejí v centru Ostravy (Vítkovice, Slezská Ostrava,Mariánské hory a 

Hulváky, Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz). V těchto obvodech budu předpokládat, že 

domácnosti mají dálkové vytápění a nepředpokládám zavedení jiného vytápění v blízké době.  

Tab. 5.7 Roční náklady na vytápění vybranými zdroji hodnoty jsou uvedeny v Kč 

Městský obvod Náklady na 
vytápění 
plynem* 

Náklady na 
vytápění 
černým 
uhlím* 

Náklady na 
vytápění 

peletami* 

Náklady na 
dálkové 
vytápění*   

Ušetřené 
prostředky** 

Hošťálkovice 8 552 729 5 231 446 4 196 265  1 035 182 

Hrabová 20 219 418 12 367 608 9 920 346  2 447 262 

Krásné Pole 13 543 598 8 284 210 6 644 958  1 639 253 

Lhotka 6 846 449 4 187 766  3 359 105  828 662 
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Mariánské Hory 
a Hulváky 

67 163 447  32 952 711 41 773 060 8 820 349 

Martinov 6 035 966 3 692 018 2 961 454  730 565 

Michálkovice 17 553 356 10 736 858 8 612 284  2 124 575 

Moravská 
Ostrava a Přívoz 

213 498 285  104 749 
645 

132 787 
655 

28 038 010 

Nová Bělá 9 768 453 5 975 068 4 792 741  1 182 327 

Nová Ves 3 796 473 2 322 188 1 862 681  459 507 

Ostrava-Jih 588 368 001 359 886 956 288 673 
697 

 71 213 259 

Petřkovice 16 678 887 10 201 972 8 18 239  2 018 733 

Plesná 7 422 318 4 540 008 3 641 646  898 362 

Polanka nad 
Odrou 

26 170 070 16 007 442 12 839 942  3 167 001 

Poruba 362 755 128  167 980 
216 

225 619 
624 

47 639 408 

Proskovice 6 569 178 4 018 168 3 223 066  795 102 

Pustkovec 6 739 806 4 122 536 3 306 782  795 102 

Radvanice a 
Bartovice 

36 109 151 22 086 878 17 716 399  4 370 480 

Slezská Ostrava 115 131 243  56 487 371 71 607 169 15 119 798 

Stará Bělá 21 093 887 12 902 494 10 349 391  2 553 104 

Svinov 24 058 548 14 715 888 11 803 956  2 911 932 

Třebovice 10 024 395 6 131 620 4 918 315  1 213 305 

Vítkovice 43 574 126  21 378 974 27 101 417 5 722 443 

**ušetřené náklady domácností v případě substituce černého uhlí peletami 

*náklady na vytápění v roce 2009 při spotřebě tepla 18,1 MWh každou jednotlivou 

domácností v daném obvodě 
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Výsledkem analýzy substituce černého uhlí na pelety bylo dospěno k závěru, že nejenom by 

došlo k značnému ušetření finančních prostředků, ale také dle mé úvahy k značnému zlepšení 

životního prostředí a to především čistšímu ovzduší. Například v městské části Ostrava-Jih by 

došlo k úsporám ve výši přes 71 milionů ročně. Méně by ušetřili ty městské obvody, které 

mají dálkové vytápění.  
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6 Závěr  

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení emisní situace na území celé České 

republiky, Moravskoslezského kraje a města Ostrava. Dále posoudit dopady znečišťujících 

látek na lidské zdraví a přiblížit zdravotní situaci lidí, která je na určitých územích horší právě 

z důvodu škodlivých látek v ovzduší. Cílem praktické části byla analýza různých zdrojů 

tepelné energie a především možnosti vytápění dřevěnými peletami v poměrech Ostravy. 

První kapitola této práce je věnována analýze emisní situace v České republice a 

Moravskoslezském kraji. Z analýzy vyplynulo, že Moravskoslezský kraj se podílí u vybrané 

znečišťující látky téměř 50% znečištění celé České republiky. Toto číslo je poměrně 

alarmující a jsou s ním spojené další náklady na zdravotní péči o obyvatele, kteří jsou přímo 

ovlivnění těmito znečišťujícími látkami. Jednou z největších hrozeb jsou prachové částice 

PM10,které obsahují malé částice pronikající přímo do plicních sklípků.  

Druhá kapitole je věnována přímo městu Ostrava a analýze emisní situace na katastru 

tohoto města. Velkým problémem jak u zvláště velkých, velkých stacionárních zdrojů a 

malých jsou vysoké hodnoty oxidu uhelnatého. Z toho vyplývá, že by se měla zpřísnit 

legislativa jak pro velké výrobce, kteří znečišťují ovzduší tak, ale i pro domácnosti vytápějící 

neekologickými způsoby vytápění. Pokud by došlo ke zvýšení daní či sankcí při překročení 

povoleného limitu tak by se situace mohla razantně zlepšit. Samozřejmě důležitá je také 

informovanost lidí, co se týče znečišťování prostředí, které můžou ovlivnit. Pokud lidé 

porozumí tomu, že existují i levnější způsoby vytápění, které jsou více ekologické, může 

teprve pak nastat změna k lepšímu. 

Třetí kapitola se zaměřuje na využívání různých zdrojů topných médií. Každý způsob 

vytápění s sebou přináší výhody i nevýhody. I v tomto případě se musí zdůraznit důležitost 

informovanosti. Pokud by lidé měli dostatek kvalitních a relevantních informací, došlo by 

k efektivnějšímu využívání zdrojů. Největším problémem při výběru ekologičtějšího způsobu 

vytápění jsou prvopočáteční vysoké náklady na pořízení. 

Co se týče čtvrté, poslední kapitoly, tak ta je zaměřena už více prakticky. V této kapitole 

je vidět, že ekologický způsob vytápění nemusí být zároveň tím dražším způsobem. 

Zapojování obnovitelných zdrojů, do kterých se řadí i dřevo, je alfa a omega ekologického 

způsobu myšlení. Na praktické ukázce konkrétních městských obvodů města Ostrava můžeme 

sledovat počet obyvatel, ale i můj odhad počtu domácností a jejich způsob vytápění. Tato 

skutečnost by se měla dostat více do povědomí lidí, protože nejde pouze o finanční zdroje, ale 

samozřejmě také o zdraví. Informovanost obyvatel je jedním z nejdůležitějších předpokladů 
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pokud se má společnost a myšlení společnosti kupředu. Lidé by se měli dozvědět o možnosti 

dotací, které finančně zpřístupňují výměnu kotlů na jiné, více účinnější, a především 

ekologičtější.  

Na tuto práci by bylo vhodné navázat vývojem dotací, které jsou klíčové k postupnému 

obnovování a modernizování způsobu vytápění. Také by bylo zajímavé sledovat vývoj emisní 

situace na území Moravskoslezského kraje a Ostravy, jestli dochází ke zlepšování situace díky 

prostředkům, jako jsou dotace či nikoliv. Tyto údaje jsem nemohla zhodnotit a dále bych se 

touto problematikou zabývala ve své diplomové práci.  
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