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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku spalování odpadů v lokálních 

topeništích. Zahrnuje kromě imisní situace v Evropě a České republice také 

problematiku spalování odpadů. Hlavní část předložené práce je zaměřena na srovnání 

standardizovaných emisních faktorů hlavních znečišťujících látek ze spalování tuhých 

paliv se skutečnými naměřenými emisemi ze spalování jednotlivých druhů odpadů 

v lokálních topeništích. Výsledkem práce je, na základě získaných dat, srovnání 

emisních faktorů a následný návrh řešení na snížení emisí znečišťujících látek.  
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emisní limity, REZZO  

Abstract 

Bachelor thesis is focused on the issue of waste incineration in local heating. Includes in 

addition to air pollution situation in Europe and the Czech Republic also issue waste 

incineration. The main part of the thesis is focused on comparison of standardized 

emission factors for main pollutants from the combustion of solid fuels with the actual 

measured emissions from the combustion of different types of waste in local heating. 

The result is based on the data obtained, compared to emissions factors and subsequent 

design solutions to reduce emissions of pollutants. 
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1. Úvod 

Stavu životního prostředí skrze všechny složky a to včetně ovzduší se začala 

přikládat pozornost na sklonku šedesátých let minulého století. Hlavním důvodem bylo 

zjištění, že dochází k exponenciálnímu růstu počtu obyvatelstva na naší planetě, ale také 

ke znečišťování životního prostředí a ke stále větší exploataci přírodních zdrojů.  

Jeden ze tří nejdůležitějších environmentálních faktorů působících na lidské 

zdraví je stav čistoty ovzduší. Přestože z 85 % jsou zdroje celkové zátěže člověka 

toxických látek poživatiny živočišného i rostlinného původu a také pitná voda, lze si 

zvolit jejich složení a předcházet původu mnohých rizik a minimalizovat nebezpečí 

intoxikace.  

Člověkem průměrně projde 15 až 20 m
3
 vzduchu za den, takže i nepatrné 

koncentrace škodlivých látek v ovzduší mohou výrazně ovlivnit jeho zdraví. To 

znamená, že na rozdíl od možné volby potravy jde jen těžko „vybírat“ z různých druhů 

atmosféry. Ovšem znečištěné ovzduší může obsahovat celou řadu škodlivin, 

nacházejících se v potravních řetězcích ale také v pitné vodě. Největší hrozbou jsou 

látky v pevném a kapalném stavu zpravidla sorbované na částice prašného aerosolu, 

saze, pylová zrna, krystalky soli apod., zejména se jedná o persistentní organické 

polutanty, azbest, těžké kovy popřípadě radioaktivní látky. 1 

Proto se tato práce zabývá tématikou spalování odpadů v lokálních topeništích. 

Cílem je stanovení emisních faktorů hlavních znečišťujících látek ze spalování tuhých 

paliv v lokálních topeništích. Výsledkem je, na základě získaných dat, srovnání 

standardizovaných emisních faktorů hlavních znečišťujících látek ze spalování tuhých 

paliv, spolu s emisními faktory ze spalování odpadů.  
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2. Ochrana ovzduší v ČR a ve světě 

Atmosféra je vlivem přírodních a antropogenních procesů neustále znečišťována. 

Není možné, aby člověk, který v dnešní době disponuje obrovských energetickým 

potenciálem, byl schopen výrazněji ovlivnit nebo změnit přírodní zdroje znečišťování 

atmosféry. Může však pozitivně ovlivnit ochranu atmosféry tím, že bude důsledně 

snižovat množství látek znečišťující ovzduší (LZO) vznikající antropogenní činností. 3 

2.1 Skleníkový efekt a globální oteplování 

 Mezi největší celosvětové problémy patří tzv. skleníkový efekt a následná změna 

globálního klimatu – globální oteplování. Skleníkový efekt již existoval na počátku 

vzniku atmosféry. Avšak jednalo se o přirozený efekt, způsobený přirozenými 

skleníkovými plyny. 3 

 Antropogenní skleníkový efekt vznikl zvýšenou koncentrací skleníkových 

plynů, které se v důsledku lidské činnosti transportovaly do atmosféry. V roce 1896 

švédský vědec Svante Arrhenius popsal skleníkový efekt a zároveň vyslovil hypotézu, 

že spalování fosilních paliv celosvětově zvyšuje koncentraci skleníkových plynů a to 

může vést k teplotnímu zvýšení na Zemi. Při antropogenním skleníkovém efektu tedy 

dochází k zesilování účinku přirozeného skleníkového efektu.  

 Pro ilustraci za období od 1990 do 2000 podíl příspěvků jednotlivých částí světa 

oxidu uhličitého z průmyslových zdrojů byl v USA 30%, Evropě 27%, bývalém 

Sovětském svazu 13,7%, rozvojové Asii 12,2%, Japonsku 3,7%, Střední a Jižní 

Americe 3,8%, středním Východě 2,6%, Kanadě 2,3%, Africe 2,5%, Austrálii 1,1%. 

2.2 Poškozování ozónové vrstvy Země.  

 Poškozování ozónové vrstvy Země je druhým závažným globálním problémem. 

Ve výšce 12 až 45 km nad zemským povrchem se rozprostírá ozonosféra, která 

soustředí 90% atmosférického ozónu. Molekuly ozónu O3 pohlcují nebezpečnou 

ultrafialovou složku UV-B ze slunečního záření o vlnové délce od 280 až 315 nm. 

Určitá část pohlcené energie se promění na teplo. To způsobuje nárůst teploty ve 

stratosféře. 3 
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 V atmosféře je přítomen také troposférický ozón, který je tvořen přibližně 10 % 

celkového množství. V atmosféře se také nachází tzv. přízemní ozón, který se 

soustřeďuje v blízkosti zemského povrchu. Podstatnou součástí tzv. fotochemického 

smogu je troposférický ozón. Je to sekundární znečišťující látka v ovzduší. Vznik této 

látky je stejný jako u ozónu ve stratosféře a to reakcí molekuly kyslíku s kyslíkovým 

radikálem. Kyslíkový radikál O však vzniká rozdílně, jako jeho základní zdroj, 

v troposféře fotodisociací oxidu dusičitého NO2. V následujících reakcích spolu 

vystupují těkavé organické sloučeniny (VOC) s oxidy dusíku (NOX). 

Spalovací procesy v automobilové dopravě jsou hlavními zdroji těchto látek. 

Horké letní dny velkých městských aglomerací jsou příčinou vzniku přízemního ozónu. 

Ozón se řadí jako významný skleníkový plyn, rovněž tak troposférický ozón přispívá ke 

zvýšenému skleníkovému efektu. Ozón stratosférický také samozřejmě podporuje 

skleníkový efekt, jedná se však o efekt přirozený. 3 

 Celosvětovým základem pro ochranu ozónové vrstvy se stala Vídeňská úmluva 

na ochranu ozónové vrstvy z roku 1985 pod záštitou OSN. O dva roky později 

následoval prováděcí Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozónovou 

vrstvu. Česká republika se připojila v roce 1993, v současnosti je v Montrealském 

protokolu ratifikováno téměř 200 zemí.   

 Další konference byla svolána do Londýna v roce 1990, výsledkem byl tzv. 

Londýnský dodatek, který určil nové kvóty, čímž došlo ke zpřísnění Montrealského 

protokolu. Podobné dodatky vyšly i v pozdějších letech, jako například (Kodaňský 

dodatek, Montrealský dodatek, Pekingský dodatek). 4 

 Poprvé se problém ohledně změny klimatu řešil v roce 1979 na mezinárodním 

fóru v Ženevě, během 1. Světové klimatické konference, pořádané Světovou 

meteorologickou organizací. Ale až světové zasedání o životním prostředí v roce 1992 

na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru se stalo základem 

k celosvětové kontrole těchto globálních změn. Zde byla přijata Rámcová úmluva o 

změně klimatu. Prvotní cíl této úmluvy bylo co nejrychleji stabilizovat koncentraci 

skleníkových plynů v atmosféře na takový stupeň, který by zabránil nebezpečné 

interferenci antropogenních účinků s klimatickým globálním systémem.  
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Na tuto úmluvu pak navazuje konference v Kjótu v prosinci 1997. Zde byl přijat 

příslušný protokol k úmluvě tzv. Kjótský protokol. Zde se průmyslové země zavázaly 

zredukovat celkové emise skleníkových plynů o 5,2%. Redukce se vztahovaly na emise 

oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusného (N2O), metanu (CH4), fluoridu sírového (SF6) a 

polyfluorovodíků (PFC).4 

2.3 Monitoring imisí hlavních znečišťujících látek kvality ovzduší v Evropě 

Pro poslední zpracované hodnoty imisí v roce 2009 vytvořilo European Topic 

Centre for Air Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM) reporty, 

umožňující přehled hlavních znečišťujících látek v Evropě. V následující kapitole jsou 

dle Národního programu snižování emisí České republiky popsány hlavní znečišťující 

látky v oblasti kvality ovzduší. Jsou to tuhé znečišťující látky, benzo(a)pyren pro 

ochranu lidského zdraví a troposférický ozón pro ochranu ekosystému. Pro totožnost 

těchto kapitol jsou zde také uvedeny stejné znečišťující látky. Imise následujících 

znečišťujících látek jsou předmětem přílohy č. 1. 

2.3.1 Tuhé znečišťující látky 

Emitovaný prach při hoření rašeliny, uhlí a biomasy se vytváří povětšině 

z minerálních frakcí paliva. Značný vliv na podíl popílku, strženého emisemi spalných 

plynů z kotlů, má druh použitého procesu. Například malé množství poletavého popílku 

a to okolo 30 % z celkového popela, vytvářejí kotle s pohyblivým roštem, kdežto kotle 

na práškové uhlí produkují až 90% popílku.  

Nevýznamný zdrojem, pokud jde o emise prachu je spalování zemního plynu. 

Avšak některé průmyslové plyny obsahují částice, které by se v procesu výroby měly 

odloučit, případně před spalováním snížit. 2 

Denní mezní hodnota PM10 je stanovena na 50 μm/m
3
, tato hodnota nesmí být 

překročena na více než 35 dní v roce. Statistická analýza monitorovaných údajů 

představuje denní mezní hodnoty PM10 odpovídají ročnímu průměru 31 μm/m
3
. Avšak 

imisní limit pro PM10 byl překročen v několika státech. Zejména v Polsku, Itálii, 

Slovensku, Turecku a Španělsku viz příloha č. 3.4.  
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Obrázek č. 1 poukazuje na vývoj koncentrací PM10, PM 2,5 v Evropě v době 

1999 – 2009, kdy se koncentrace PM10 nepatrně zvyšuje a to v v rozmezí 0 – 1 μm/m
3
. 

Počet PM 2,5 operačních stanic je v posledních letech stále omezený, proto jsou 

naměřené údaje příliš omezené na to, abychom mohli přesvědčivě určit tento trend, viz 

příloha č. 3. 3.9 

 
(Rural – venkov; Urban – město; Traffic – doprava) 

Obrázek 1 Koncentrace PM10 v období 1999-2009,   Koncentrace PM2,5 v období 1999-2009  48 

2.3.2 Benzo(a)pyren 

 Příčinou vznosu beno(a)pyrenu do ovzduší je nedokonalé spalování fosilních 

paliv z mobilních zdrojů i ze zdrojů stacionárních, popřípadě jsou to některé technologie 

jako je výroba koksu a železa. Z mobilních zdrojů se především jedná o vznětové 

motory spalující naftu, ze stacionárních zdrojů jsou to zejména domácí topeniště. 2 

Hodnoty měření benzo(a)pyrenu v Evropě, se v roce 2009 pohybovaly nad 

limitní hodnotou (1 ng/m
3
) na 37 % monitorovacích míst. Zvýšená koncentrace byla 

naměřena ve střední a východní Evropě (Pobaltské státy, Polsko, Česká republika, 

Slovensko, Maďarsko a Rakousko), i když překročení jsou také pozorovány ve Velké 

Británii, Severním Irsku a Bulharsku viz. (příloha č. 3.5). Celkový počet obyvatel 

žijících v zónách překračující nadlimitní hodnoty benze(a)pyrenu, se odhaduje na 94 

milionů. Obrázek č. 2 zaznamenává období od roku 2004 do 2009 rozdílný průběh 

koncentrace benzo(a)pyrenu v nejvíce postižených státech Evropy. 10  
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(AT - Rakousko; BE - Belgie; BG - Bulharsko; CZ - Česká republika; DE - Německo; GB - 

Velká Británie; LV – Lotyšsko) 

 

2.3.3 Troposferický ozón 

 Vzniku přízemního ozónu bylo v předešlé kapitole věnováno dostatek 

pozornosti. V rámci Evropy, cílové hodnoty pro ochranu lidského zdraví, nesmí 

překročit denní maximum provozních 8 – hodinových průměrných hodnot a to 120 

μg/m
3
 na více než 25 dní v roce. Koncentrace ozónu vykazuje severojižní přechod, 

s nejvyšší koncentrací ve středomořských státech viz. (příloha č. 3. 6). 11 

Obrázek 2 Koncentrace benzo(a)pyrenu v období 2004 – 2009 49 
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(Rural high locations – venkov vysoké umístění; Rural low locations – venkov nízké umístění; 

urban – město, tradic – doprava) 

Obrázek 3 Koncentrace ozónu v období od 1999 do 2009. 50 

Obrázek č. 3 zobrazuje koncentraci ozónu v období od 1999 do 2009. Z 

podrobné analýzy vyplývá, že dvě třetiny z městských a dopravních stanic mají rostoucí 

tendenci hladiny ozónu, zatímco 70 % venkovských stanic mají tendenci klesající. 11 

Imisní situace oxidu síry, oxidu uhelnatého a ozónu je v Evropě uspokojivá, jen 

malý počet měřících stanic překračuje emisní limity pro tyto znečišťující látky. 

Přesahující imisní limity tuhých znečišťujících látek se vyskytují na jedné třetině území 

střední a východní Evropy. Imisní situace benzo(a)pyrenu a oxidu dusíku je kritická ve 

střední a jižní Evropě. I přes početný výskyt měřících stanic převyšující imisní limity 

posledních třech znečišťujících látek, není situace kvality ovzduší v Evropě zdaleka tak 

alarmující jako v Asii.  
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2.4 Legislativa v rámci znečištění ovzduší v Evropě 

V oblasti ochrany ovzduší existuje řada povinností, které mají svůj základ 

v předpisech Evropské unie. Jeden z nejdůležitějších předpisů je rámcová Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího 

ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.  

Jako další podstatný předpis je Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 

2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a 

omezení znečištění). 

Zásadním předpisem z hlediska ochrany ozónové vrstvy Země jsou nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které 

poškozují ozonovou vrstvu, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 

ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech. 47 

Výčet následujících směrnic evropského parlamentu a rady o ochraně ovzduší 

jsou předmětem přílohy č. 2 

 Na tyto směrnice navazuje Česká legislativa a jsou předmětem zákona č. 

201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Navazující české předpisy jsou předmětem následující 

kapitoly.  

2.5 Ochrana ovzduší v ČR 

Nárůst znečištění ovzduší u nás vznikl v době 50. – 70. let a kumuloval se v 80. 

letech. Z důvodů intenzivní industrializace a také nedostatečných opatření stouply emise 

oxidu siřičitého (SO2) u nás od roku 1950 do roku 1980 zhruba třikrát. Stav ovzduší 

v České republice v těchto letech byl tristní, ČR patřila k největším znečišťovatelům 

v Evropě.  

Situace se výrazně zlepšila po roce 1989 díky intenzivní kritice veřejnosti, a 

vzestup znečišťování nejsledovanějších znečišťujících látek se v té době zastavil, 

v některých místech i nepatrně klesl.  

 Největšími problémy ČR v oblasti kvality ovzduší jsou vysoké úrovně znečištění 

ovzduší PM10 a benzo(a)pyrenem pro ochranu lidského zdraví a troposférickým ozonem 
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pro ochranu ekosystému. Proto je tato kapitola zaměřena na tyto tři hlavní 

problematické znečišťující látky. 15 

2.5.1 Tuhé znečišťující látky 

 V kvalitě ovzduší na celém území ČR, představuje výskyt koncentrací 

suspendovaných částic frakce PM10 závažný problém. V souvislosti se zhoršenými 

rozptylovými podmínkami bylo dosaženo výrazně vyššího počtu překročení denního 

imisního limitu PM10. Rozptylové podmínky jsou spojené s výskytem anticyklonálních 

situací, které nastaly v roce 2011 během měsíců ledna, února, března, října a listopadu. 

Pro 24 hodinovou přípustnou koncentraci PM10 byl imisní limit v roce 2011 překročen 

na 89 stanicích ze 157. Největší počet stanic překračující imisní limit se nacházel 

v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a v Praze. Moravskoslezský kraj se z důvodu 

výskytu častějších a velmi vysokých koncentrací dá označit za kritický.  

 V porovnání s předchozími roky 2010 a 2009 byly naměřeny nižší koncentrace 

PM10. V roce 2011 byl imisní limit pro 24 hodinovou průměrnou koncentraci PM10 

překročen na 21,8 % území. V ČR bylo tedy 50,8 % obyvatel vystaveno nadlimitním 

koncentracím viz. (obrázek č. 4). V roce 2011 byl limit pro roční průměrnou 

koncentraci PM10 překročen na 0,7 % území ČR (v roce 2010 na 1,9 %). 

 

Obrázek 4 Procento území a obyvatel vystavených nadlimitní koncentraci PM10. 13 

Legenda: 
   % území vystavené nadlimitní koncentraci 

PM10 

   % obyvatel vystavené nadlimitní koncentraci 

PM10 
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V roce 2011 byl cílový imisní limit pro roční koncentrací suspendovaných částic 

frakce PM2,5 překročen na 13 lokalitách ze 49 (v roce 2010 na 12 z 38). Podobně jako 

u frakce PM10 vykazují nejvyšší roční průměrné koncentrace PM2,5 lokality na 

Ostravsko – Karvinsku. K překročení limitní hodnoty zde došlo na 8 lokalitách. 

Zbývající lokality s nadlimitní koncentrací se nacházejí v Třinci, Plzni a Brně. 13  

2.5.2 Benzo(a)pyren  

 V roce 2011 v řadě měst a obcí byla stejně jako v roce 2010 vyhodnocena jako 

oblast s překročným cílovým imisním limitem pro benzo(a)pyren. V těchto oblastech 

žije asi 60,2 % obyvatel (viz. obrázek č. 5) a zaujímá 16, 8 % plochy ČR.   

V řadě větších sídel celé ČR koncentrace benzo(a)pyrenu trvale překračují 

cílový roční imisní limit 1 ng/m
3
. V řadě oblastí a to především v Moravskoslezském 

kraji, Kladně a také nově ve Valašském Meziříčí byly v roce 2011 limitní hodnoty 

překročeny i několikanásobně. V Ostravě – Bartovicích/Radvanicích byla naměřena 

stejně jako v předchozích letech nejvyšší roční průměrná koncentrace (10,1 ng/m
3
). 13 

 

Obrázek 5 Procento území a obyvatel vystavených nadlimitní koncentraci benzo(a)pyrenu. 

13 

Legenda: 
   % území vystavené nadlimitní koncentraci 

 BaP 

   % obyvatel vystavené nadlimitní koncentraci 

BaP 
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2.5.3 Troposférický ozón 

 Koncentrace troposférického ozónu je ovlivněna charakterem počasí v teplé 

polovině roku. V roce 2011 koncentrace v porovnání s předchozím rokem vzrostly. 

V hodnoceném období 2009 – 2011 byl cílový imisní limit překročen na 17,1 % území 

ČR.  

V tomto hodnoceném období bylo asi 2,1 % populace v průměru vystaveno 

koncentracím přízemního ozónu překračujícím cílové emisní limity pro ochranu 

lidského zdraví. V předchozích letech 2008 – 2010 byl cílový imisní limit překročen na 

10,3 % plochy a 2,1 % obyvatelstva bylo vystaveno nadlimitním koncentracím. 13  

 ČR v porovnání s ostatními státy Evropy nepatří k nejhorším znečišťovatelům. 

Hlavní znečišťující látky přispívající ke zhoršení kvality ovzduší v Evropě jsou tuhé 

znečišťující látky (TZL), benzo(a)pyren a NOx. 

2.6 Podíl zdrojů na znečištění v rámci ČR  

Tato práce je zaměřena na problematiku spalování odpadů v LT, proto je tato 

kapitola zaměřena na zdroje významných znečišťujících látek produkovaných právě ze 

spalování odpadů z LT. Jedná se o primární částice PM10 a polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU). V části 1. 10 této práce bude popsána nová kategorizace zdrojů 

v rámci zákona o ochraně ovzduší.  

 Jak je uvedeno v předešlé kapitole, částice PM10 jsou emitovány zejména 

spalovacími procesy (spalováním biomasy a uhlí ve stacionárních zdrojích a pohonných 

hmot v motorech dopravních prostředků).  

Z obrázku č. 6 je patrné, že mezi nejvýznamnější znečišťující zdroje v ČR patří 

energetické sektory (průmyslová, veřejná energetika a vytápění domácností), které tvoří 

zhruba dvě třetiny procent celkových emisí PM10. Nejvýznamnější částí je pak vytápění 

domácností. 15 
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Obrázek 6 Poměr zdrojů znečištění PM10 v ČR. 15 

 Z obrázku č. 7 je patrné, že emisní bilance PAH jasně dokládá potřebu řešit 

emise ze sektoru vytápění domácností. Tento sektor v nevyhovujících domácích 

topeništích je z důvodu nekvalitního spalování tuhých paliv bezkonkurenčně 

nejvýznamnějším zdrojem těchto karcinogenních látek. 15 

 

Obrázek 7 Poměr zdrojů znečištění PAH v ČR. 15 
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2.7 Legislativa v rámci znečištění ovzduší v ČR 

Zákon č. 201/2012 Sb. zrušil a nahradil předchozí zákon č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl oznámen v souladu se 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při 

poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby 

informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES 

Zákon č. 201/2012 Sb. nabyl činnosti 1. září 2012. K tomuto datu byly také 

zrušeny téměř všechny prováděcí právní předpisy a postupně jsou vydávány nové 

vyhlášky a nařízení vlády. Tento zákon má poskytnout nové nástroje k mimo jiné i 

dalšímu snížení emisí.  

 Jako druhý předpis, řešící ochranu ovzduší je zákon č. 73/2012 Sb., o látkách 

poškozujících ozónovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech, který nahradil 

zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění. Jako další je zákon č. 85/ 

2012 Sb., o ukládání CO2 do přírodních horninových struktur a o změně některých 

zákonů a zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění následných předpisů. 16 

S rokem 2012 jsou předpisy postupně nahrazeny novými, které nabyly platnosti od 

1. ledna 2013. Doposud vydané předpisy jsou: 

- vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv, používaných 

pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší. Platnost tohoto 

zákona se vztahuje na 1. říjen 2012. 

- vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně 

znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových 

situacích. 

- nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv. 

- Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Platnost od 

1. prosince 2012 17 
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2.7.1 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) byly vymezeny na základě map 

územního rozložení imisních charakteristik kvality ovzduší v roce 2011. OZKO jsou 

oblasti, kde je překročen imisní limit pro ochranu lidského zdraví pro alespoň jednu 

znečišťující látku. Jedná se o emise SO2, oxid uhelnatý (CO), PM10, NO2, olovo (Pb) a 

benzo(a)pyren.  

 V tomto roce bylo 21,8 % území ČR určeno jako OZKO. V těchto oblastech žije 

přibližně 50,8 % obyvatel. Podrobnější analýza uvádí, že zařazení zón a aglomerací do 

OZKO je v naprosté většině zapříčiněno převyšujícím denním imisním limitem 

suspendovaných částic PM10. 14 

2.8 Co přináší nový zákon o ochraně ovzduší 

Zákon č. 201/2012 Sb., přináší řadu četných změn a to včetně zrušení veškeré 

stávající právní úpravy. Cíl tohoto nového zákona o ochraně ovzduší je významné 

zlepšení kvality ovzduší a v první řadě efektivnější ochrana obyvatel před imisní zátěží. 

Důvodem je úroveň stavu znečištění ovzduší, která stagnovala a má přímé negativní 

dopady na zdraví i životy lidí. Cílem nového zákona o ochraně ovzduší je získat lepší 

kvalitu ovzduší při nynější snížené přebytečné administrativní zátěži a legislativních 

povinností. Tato kapitola je zaměřena pouze na jednu novou významnou změnu: 

Nové parametry kotlů v domácnostech – Nová opatření zákona o ochraně 

ovzduší se dotknou i domácností. Od roku 2022 budou muset kotle na pevná paliva o 

jmenovitém příkonu do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy. Kotle 1. a 2. emisní 

třídy nebudou od roku 2014 uváděny na trh. 

V zásadě tedy nemusí být nevyhnutelná výměna celého kotle. Někdy postačí 

jeho dovybavení automatickým podavačem paliva nebo zvláštním automatickým 

hořákem apod., které zaručí jeho úpravu na 3. emisní třídu. Tyto nové nároky na kotle 

souvisí s velmi významnými problémy s kvalitou ovzduší, zejména ve vztahu 

k prachovým částicím a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům.  

V České republice se téměř 40% celkových emisí způsobených prachem dostává 

do vnějšího ovzduší právě díky spalováním uhlí a dřeva ve starých kotlech o tepelném 
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příkonu do 300 kW. Co se týče polycyklických aromatických uhlovodíků je to dokonce 

přes 60% celkových emisí. Zákon také zavádí povinné ověřování emisních a 

technických parametrů zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, které 

plní účel zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.  

Dané kontroly budou provádět osoby autorizované Ministerstvem životního 

prostředí. Odborně způsobilé osoby budou proškoleny výrobcem kotlů a bude jim 

uděleno oprávnění k instalaci kotle, provozu a údržbě. Kontroly budou probíhat jednou 

za dva roky. S výjimkou vizuální kontroly mohou tyto osoby seřídit kotel a vyčistit, 

případně doporučit, jak jej optimálně používat. Na správu celého systému budou dbát 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností pro svůj obvod. 18 

2.9 Kategorizace zdrojů znečišťujících látek 

Antropogenní zdroje znečišťování zahrnují, zdroje mobilní a stacionární. 

Mobilní zdroje jsou samohybná, jinak pohyblivá vozidla a přenosné aparáty 

vybavené spalovacími motory. Jde o letadla, plavidla, silniční a drážní vozidla. Také 

nesilniční mobilní zdroje jako kompresory, buldozery, nebo zemědělské a lesnické 

stroje jako sekačky, pily a přenosná nářadí, vybavená spalovacím motorem.  

Stacionární zdroje jsou technologická nebo jiná zařízení pro spalování paliv, které 

mohou znečišťovat ovzduší. Sem náleží plochy s možností zapaření vč. skladů a skládek 

paliv ale také šachty a lomy. Kategorizace stacionárních zdrojů se dělí podle velikosti 

zdroje a typu činnosti na zdroje vyjmenované a nevyjmenované, které jsou uvedeny 

v seznamu v příloze č.2 zákona č. 201/2012 Sb. 19 
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3. Nakládání s odpady v ČR a ve světě 

Druhá věta termodynamická říká, že každý samovolně probíhající proces je 

spojen s růstem entropie. Prakticky je to myšleno, že nelze nikdy energii ani materiály 

stoprocentně využít bez vzniku vedlejších odpadních produktů. V tomto případě je zde 

entropie mírou samovolnosti systému, přecházet z úspornějších, člověkem využitelných 

stavů, do pravděpodobnějších stavů méně uspořádaných, pro člověka nevyužitelných. 

Téměř všechny systémy hospodářství se ve své podstatě zaobírají přeměnou surovin na 

odpad. Materiály, uspořádané ve svých nalezištích, se v procesu jejich využívaní 

navzájem promísí a posléze rozptýlí na hromady odpadů a do emisí zplodin, což 

znemožňuje jejich recyklaci. Proces rozptylování nelze v uzavřeném systému zastavit.  

Rozptýlenou hmotu či materiál lze znovu zkoncentrovat jen z pomocí energie 

přijaté z venku, za cenu růstu entropie na jiném místě. Růst obecně národního produktu 

doprovází růst entropie, tím pádem poškozování životního prostředí. Protože se velké 

množství nedostatkových surovin mění v odpady, je důležité omezit neúčelnou spotřebu 

surovin a nedostatkových materiálů.  

Řešením těchto problémů bude nejdůležitějším úkolem péče o životní prostředí 

v příštích letech. Výhledově je důležité počítat s tím, že společnost není daleko od toho, 

kdy materiálová situace musí být doslova obrácená. Veškerý odpad představující 

potenciální druhotné suroviny, by se měl stát hlavním zdrojem surovin a přírodní 

nezapočaté zdroje by měli být rezervou spotřeby pro budoucnost. 20 

Možnosti jakými můžeme obecně nakládat s odpady, jsou následující: 

Nakládání s odpady - je shromažďování, sběr, přeprava, využití, úprava, třídění, 

skladování, úprava, odstraňování odpadů, včetně kontroly nad těmito činnostmi. 

Nakládání s odpady také zahrnuje následnou péči o místa odstranění, včetně aktivit 

prováděných obchodníkem nebo zprostředkovatelem.  

Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování materiálového odpadu do 

shromažďovacích zařízení v místě jejich vzniku, před příštím nakládáním s odpady. 
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Skladování odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v prostředcích k tomu 

určených. Doba skladování je nejvýše 3 roky před jejich využitím, nebo 1 rok před 

jejich odstraněním.  

Sběr odpadů – Fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání 

soustřeďuje odpady, za účelem jejich předání k příštímu využití nebo odstranění.  

Výkup odpadů – Fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání 

soustřeďuje odpady od jiných subjektů za účelem jejich předání k následnému využití 

nebo odstranění. 

Úprava odpadů – všechny činnosti, které vedou ke změně fyzikálních, 

chemických nebo biologických vlastností odpadů (včetně jejich třídění). Úprava se 

vykonává za účelem umožnění nebo usnadnění dopravy, využití, odstraňování odpadů, 

za účelem snížení jejich objemu, případně nebezpečných vlastností. 

Využití odpadů – výsledkem této činnosti je, že odpad slouží užitečnému účelu 

tím, že nahradí materiály, které jsou používané k příslušným účelům. Tato činnost se 

může vykonávat i v zařízení neurčeném k využití odpadů. V určitých situacích je 

potřebná příprava k využití, která zahrnuje čištění nebo opravu použitelných výrobků 

případně jejich části, osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Předpis 

spočívá v prověření, že použitý výrobek, který byl odpad, je po čištění nebo opravě 

schopen bez dalšího zpracování opětovného využití. 

Recyklace odpadů – Odpad je znovu zpracován na výrobky, materiály nebo 

látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, jakýmkoliv způsobem. Recyklace 

odpadů není energetické zpracování a využití na materiály, výrobky nebo látky, které 

mají být využity jako palivo nebo zásypový materiál. 

Odstranění odpadů – Odpad při této činnosti není využit, a to i v případě, že tato 

činnost má jako druhý důsledek znovuzískání energie nebo látek. 21 

3.1 Světová produkce odpadů 

Současná globální úroveň produkce odpadů je poměrně vysoká, v roce 2011 se 

vyprodukovalo celkem 1,3 miliardy tun odpadu. Očekávaný nárůst v roce 2025 je 

stanoven na 2,2 miliardy tun ročně. To odpovídá zvýšení průměrné produkce odpadů 

jednoho člověka od 1,2 na 1,42 kg/den. 27 
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Poměr produkce odpadů regionů vypadá takto: 

Obrázek č. 8 uvádí, že Subsaharská Afrika vytvoří přibližně 62 milionů tun za 

rok. Průměrná tvorba odpadů jednoho člověka za den je v této oblasti poměrně nízká 

(0,65 kg), ale zahrnuje širokou škálu odpadů. Severní Afrika je na tom takřka stejně.  

Produkce odpadu ve východní Asii je přibližně 270 milionů tun ročně. Toto 

množství je ovlivněno zejména vysokou tvorbou odpadu v Číně, která tvoří 70% 

regionální tvorby odpadů celkem ve východní Asii. V průměru na jednoho člověka to 

činí 0,95 kg/den.  

Ve střední Asii, vznikne za rok nejméně 93 milionů tun odpadů.  V průměru na 

jednoho člověka je to 1,1 kg /den.  

Jižní Amerika a Karibik má nejvíce komplexní a konzistentní údaje. Celkové 

množství odpadu za rok v této oblasti je 160 milionů tun, na jednoho obyvatele 

v průměru 1,1 kg.  

 

 

AFR – Subsaharská Afrika; EAP – východní Asie a Pacifický region; ECA – střední Asie; 

LAC – jižní Amerika; MENA – Blízký východ a severní Afrika; OECD – země OECD; SAR – 

jižní Asie 

 

 

 

Obrázek 8 Světová produkce odpadů 22 
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Země OECD generují 572 mil. tun pevného odpadu za rok. Na jednoho 

obyvatele je to Rozsah 1,1 - 3,7 kg v průměru 2,2 kg / den.  

V jižní Asii, je to přibližně 70 milionů tun z odpadů vzniklých za rok, průměrná 

produkce jednoho člověk 0,45 kg /den. 22 

3.2 Nakládání s odpady v Evropě 

Přelom 21. století je ve znamení významného technologického rozvoje nových 

environmentálních technologií a postupů zvyšujících efektivitu nakládání s odpady. 

Výzkum a vývoj těchto technologií docílil rozměrů srovnatelných s ostatními 

průmyslovými obory. V popředí tohoto procesu stojí moderní legislativa. Tato 

legislativa je v zemích Evropské unie (EU) založena na jednoduchém schématu 

podporující systémy materiálového a energetického využití odpadů, současně podporuje 

princip blízkosti, tj. nakládání s odpady přednostně v místě jejich vzniku. 23 

3.3 Struktura nakládání s odpady, mezinárodní srovnání 

 Z hlediska nakládání s odpady u většiny členských států EU převažuje 

skládkování. Více než 90 % odpadů skladují balkánské státy (Bulharsko, Rumunsko). 

Na druhé straně podíl množství odpadů ukládaných na skládky v Belgii, Dánsku a 

Nizozemsku je okolo 10 %. Recyklace odpadů zaujímá stále důležitější postavení mezi 

členskými státy EU (viz obrázek č. 9) [25]  

 
Obrázek 9 Způsoby nakládání s odpady v Evropě [25] 
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3.4 Celková produkce odpadů v Evropě 

 Mezinárodní srovnání produkce odpadů přepočtené na obyvatele je znázorněno 

na obrázku č. 10. V roce 2010 se ČR řadí na šesté nejnižší místo v celkové produkci 

odpadů, a to s hodnotou 1,9 t/obyv. Česká republika si tuto pozici vůči ostatním státům 

EU drží dlouhodobě. Bulharsko dosáhlo v roce 2010 nejvyšších hodnot, produkce 

odpadů tohoto státu byla téměř 22 t/obyv. 24 

 
Obrázek 10 Celková produkce odpadů v Evropě 24 

Naopak nejnižší celková produkce přepočtena na obyvatele připadla na Lotyšsko 

s 0, 4 /obyv. Průměrná produkce na jednoho obyvatele v roce 2010 činila v EU 4,5 t 

odpadů. Oproti roku 2008 došlo k poklesu o 13 %. 24 

3.5 Nakládání s odpady v ČR 

Legislativa odpadového hospodářství uvádí tři základní skupiny způsobu nakládání 

s odpady. Využívání, odstraňování a ostatní způsoby nakládání.  

V ČR bylo v roce 2011 nakládáno celkem s 30,5 mil. tun odpadu.  Z tohoto 

množství bylo využito 11,3 mil tun (37%), 6,2 mil. tun bylo odstraněno (20%) a s 13 

mil. tun odpadů bylo nakládáno ostatními způsoby nakládání (43%).  

Až od roku 2006 lze hovořit o srovnatelných datech týkajících se nakládání 

s odpady. Při pohledu na obrázek č. 11 lze pozitivně hodnotit zvyšující se množství 

využitých odpadů.26 
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Obrázek 11 Způsoby nakládání s odpady v ČR 51 

 

3.5.1 Legislativa v oboru nakládání s odpady 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech je v platnosti od 1. ledna 2002. Odpadové 

hospodářství v ČR se jim řídím více než jedenáct let, přičemž za dobu své existence byl 

zákon změněn více než dvaceti zákony. Zákon naplňuje celou řadu vzájemně na sobě 

nezávislých směrnic EU, stal se tím velmi nepřehlédnutelnou normou, která je ale 

v podstatě funkční. Zákon v zásadě stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a 

pro nakládání s nimi. Dokládá obecné povinnosti osob, které s tím neoddělitelně 

souvisejí spolu s definicemi pojmů zákonem dále používaných. Již obecně tyto pravidla 

vycházejí z primárních principů politiky životního prostředí EU, které jsou zakotveny 

v předpisech EU a byly do Zákona transponovány. Povinnosti stanovené Zákonem se 

dělí na: 

1. všeobecné 

2. pro jednotlivé fáze nakládání s odpady 

3. zvláštní 

Do všeobecných povinností, které vycházejí z hierarchie nakládání s odpady, náleží: 

povinnosti předcházení vzniku odpadů, povinnost přednostně zajistit využití odpadů a 

nakládat s odpady pouze způsoby stanovenými Zákonem. Také vymezuje základní 

povinnosti původce odpadů, které jsou podstatou zákonného nakládání s odpady a 

určují jeho rámec.  
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Jedná se o tyto povinnosti: 

a) Každý občan je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich, jen způsobem 

stanoveným Zákonem, případně ostatními právními předpisy, které jsou vydány 

pro ochranu životního prostředí.  

b) S odpady lze podle Zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou pro nakládání 

s odpady určena. Nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo 

poškozováno životní prostředí při tomto nakládání s odpady. Nesmějí být také 

překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.  

c) Pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněna k podnikání, může převzít odpad 

do svého vlastnictví. Osoba musí být provozovatelem zařízení k využívání, 

odstranění, sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu.  

d) Každý má povinnost zajistit, aby osoba, které předává odpady, je k jejich 

převzetí podle Zákona oprávněna. Pokud osoba oprávnění neprokáže, k předání 

odpadů nesmí dojít. 

Dále je v Zákonu uveden stručný až heslovitý vysvětlující komentář k definicím 

pojmů. Tyto pojmy jsou definovány pro účel tohoto Zákona, nikoliv obecně. 23 

3.5.2 Produkce odpadů v ČR 

 Český statistický úřad provádí každý rok průzkum o produkci odpadů a 

nakládání s nimi. V roce 2011 bylo podle tohoto průzkumu v ČR vyprodukováno 

celkem 23,6 mil. tun odpadů.  Ve srovnání s rokem 2010, kdy produkce docílila 24,1 

mil. tun, se přibližně jedná o pokles 2%.  

V roce 2011 tvořil nebezpečný odpad z celkového množství vyprodukovaného 

odpadu 1,5 mil. tun, to znamená že, se podílel na produkci 6%. Oproti roku 2010 se 

množství nebezpečného odpadu výrazně nezměnilo. Obrázek č. 12 znázorňuje produkci 

odpadů komunálních i podnikových v letech 2002 – 2011. Od roku 2009 je patrné že 

produkce podnikových odpadů vykazuje mírný pokles.  

Produkce komunálního odpadu nezaznamenává výraznější výkyvy, dlouhodobě 

se pohybuje okolo 3 mil., je zřetelné, že stále roste, ovšem v posledních letech se nárůst 

oproti minulým rokům zpomalil. 26 
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Obrázek 12 Vývoj produkce odpadů v ČR 52 

3.5.3 Komunální odpad 

Největším množstvím odpadů z obcí tvořily komunální odpady (KO). Těmi se 

rozumí z provozu domácností, údržby veřejně zeleně, čištění veřejných komunikací a 

prostranství, odpad živnostenského charakteru tj. odpad podobný KO, který vzniká 

z provozu živnosti a nevýrobní činnosti. V ČR bylo v roce 2011 vyprodukováno 3,4 mil 

tun KO. Velice mírně vzrostla produkce oproti roku 2010, a to o necelé 1%.   

 
Obrázek 13 Komunální odpad dle způsobu svozu v roce 2011  53 
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Jak je vidět na obrázku č. 13, největším množstvím dosáhl běžný svoz tj. odpad 

z kontejnerů, popelnic nebo svozových pytlů, který dosáhl 73 % celkové produkce. 

Tříděný odpad, který obsahoval sklo papír, kovy, plasty činil 13 %. Objemový odpad tj. 

nábytek koberce dosáhl 11%. Mezi odděleně sbírané složky patřil papír 33 %, sklo 25 

%, plasty 21 % a produkce odděleně sbíraných kovů dosáhla 11 %.  Celková produkce 

KO, činila v přepočtu na 1 obyvatele v roce 2011 320 kg (v roce 2010 317 

kg/obyvatele). 26 
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4. Problematika spalování odpadů ve světě 

 V současnosti, se spalování řadí mezi neoddělitelnou složku odpadového 

hospodářství, které by mělo předcházet nadměrnému plnění skládek. Proces spalování 

odpadů je vhodný pro oblasti hustě obydlené, s nedostatkem půdy pro skládkování 

odpadů. Se spalováním mnohdy mohou nastat omezení technického, ekonomického i 

environmentálního charakteru. Ve většině případů se jedná o vysoké provozní a 

investiční náklady, nezbytnost kvalifikované obsluhy, dokonalé měřící i kontrolní 

zařízení a vybavení pro zachycení škodlivin. 28 

4.1 Vlastnosti spalovaných odpadů 

 Spalitelné odpady se většinou považují za méněhodnotná paliva. Problém těchto 

paliv je vysoký obsah vlhkosti a značná různorodost termofyzikálních i chemických 

vlastností. V jakémkoliv palivu či odpadu se nachází určitý obsah hořlaviny, především 

uhlíku, vodíku, síry (C, H, S), vlhkost a obsah popela, ten je určen celkovým množstvím 

minerálních látek. Pouze pokud palivo obsahuje dostatečný podíl hořlaviny, je schopné 

samostatného hoření. 33 

Minimální výhřevnost pro spalování tuhého odpadu, bez podpůrného paliva je 

5000 kJ.kg
-1

, tomu odpovídá následující složení odpadů: 

 Obsah popela menší než 60 % 

 Obsah vlhkosti menší než 50 % 

Obsah prchavé hořlaviny větší než 25 %    28 

Na rozdíl od klasických paliv se mohou v odpadu nacházet sloučeniny fluoru (F) 

a chloru (Cl). Produkty spalování těchto látek ohrožují životní prostředí, je tedy 

naléhavé dodržovat tyto hlavní podmínky: 

a) Dostatek tepla pro rychlé zahřátí na zápalnou teplotu, která se u odpadů 

pohybuje v rozmezí 250 – 400 C. Při pomalém zahřívání odpadu se určitá část 

škodlivin nemusí spálit.  

b) Dostatečná teplota hoření. V prostoru spalovací komory je nutné, aby teplota 

neklesla pod 800 C, důvodem jsou zápalné teploty sazí pohybující se v rozmezí 
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700 – 750 C. Teplota spalin ve spalovací komoře musí být ve spalovnách 

komunálního odpadu vyšší než 850 C. Spalovny průmyslového odpadu jsou 

vybaveny dohořívací komorou o teplotě mezi 1000 – 1200 C. 

c) Dostatečné zdržení spalin v oblasti vysoké teploty. Minimálně po dobu 2 

sekund, se musí spaliny z odpadů zdržet v dohořívací komoře.28 

4.2 Pochody probíhající při spalování 

 Spalovny komunálního odpadu jsou vybaveny rošty, na kterých se odpady 

spalují. Při tom se postupně dějí tyto pochody.  

Předsoušení odpadů: předsoušení odpadů probíhá pomocí sálání plamene z dalších 

pásem spalování a pomocí vzduchu přiváděného pod roštem. Teplota 

vzduchu je kolem 100 C. 

Odplyňování odpad: odpady se ohřívají na teplotu 200 – 600 C, pomocí sálání plamene 

nebo klenby spalovacího prostoru. V těchto teplotách se v odpadech vytváří 

reakce mezi kyslíkem a uhelnatými látkami. Odpady se začínají odplyňovat 

a oxidovat, přičemž nastává vývoj hořlavých plynů. 

Zapálení odpadů: v této části se prolíná první fáze s druhou, kdy na povrchu 

odpadového lože vznikají místní ložiska hoření. 

Spalování plynů: v době, kdy lože odpadu povrchově prohořívá, se s přívodem dalšího 

spalovacího vzduchu tvoří nová ložiska hoření. Vývoj plynů nastává ve 

větší hloubce, poté pronikají vyšší vrstvou odpadů a nad nimi vyhořívají. 

Teplota v samotném loži je 500 – 800 C, v této fázi se přivádí vzduch 

s přebytkem 10 – 30 %. 

Hoření: Při teplotě která se zvyšuje až na 1000 – 1100 C hoří plyny i vzniklý polokoks. 

Teplo se odvádí spalinami, v loži se vytváří škvára a popel. Spalovací 

vzduch je zde v přebytku 40 %. 

Vyhořívání a odvádění tepla: Velké množství tepla, které dále vzniká vyhoříváním 

plynů a polokoksu je nutno odvádět. Přebytek vzduchu bývá 20 – 40 %, 

teplota roštu je až 1200 C. Vysokým přebytkem vzduchu se musí teplota 
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udržovat pod bodem tavení popela. Nespalitelné zbytky odpadů, škvára a 

popel odcházejí z roštu. 28 

4.3 Legislativa v oblasti spalování opadů  

Spalování odpadů je řadu let podmětem rozsáhlých legislativních nároků na 

regionální, národní i evropské úrovni. Na odvětví spalování jsou kromě požadavků 

směrnice IPPC kladeny nároky specifické legislativy. V dnešní době jsou uvedeny 

v platnost následující směrnice EU:  

- Směrnice Rady 89/369/EHS pro nové spalovny odpadů 

- Směrnice Rady 89/429/EHS pro stávající spalovny komunálního odpadu 

- Směrnice Rady 94/67/ES pro spalování nebezpečných odpadů  

- Směrnice Rady 2000/76/ES pro spalování odpadů  

 Směrnice 2000/76/ES postupně ruší první tři uvedené směrnice a stanovuje 

minimální požadavky ohledně povolených emisí, monitoringu a zvláštní provozní 

podmínky. Rozsah této směrnice je široký a nemá kapacitní omezení. Cílem této 

směrnice je předcházet negativním účinkům spalování odpadu na životní prostředí. 

Touto směrnicí se také řídí spalovny odpadů v ČR. 33 

V následující kapitole bude přikládáno větší pozornosti zákonným emisním 

limitům pro spalovny odpadů v ČR.   

4.4 Spalovny odpadů provozované v Evropě 

V dnešní době lze v Evropě napočítat cca 400 spaloven komunálního odpadu 

s energetickým využitím výstupu. Ani v nejlepší snaze se totiž komunální odpad úplně 

vytřídit nedá. Vždy zůstane podíl surovin, které nelze dále recyklovat. Proto se většina 

států Evropy snaží zbytkový komunální odpad spalovat ve spalovnách. ČR v této 

disciplíně značně zaostává, vyskytují se zde pouze tři spalovny komunálního odpadu, a 

to v Liberci, Praze a Brně, které budou konkrétněji popsány v další kapitole. 29 

Množství spáleného odpadu v letech 2002 až 2007 na hlavu ve vybraných 

státech EU včetně Švýcarska jsou uvedena v následujícím obrázku č. 14.  
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Množství spáleného odpadu na hlavu prakticky ve všech zemích roste, 

s výjimkou Lucemburska, kde klesá a Nizozemí a Belgie, kde stagnuje. 30 

 

Obrázek 14 Množství spáleného odpadu na osobu ve zemích EU v letech 2002 až 2007 31 

V roce 2006 se v zemích EU a Švýcarsku vyrobila energie téměř z 60 miliónů 

tun směsného komunálního odpadu, z celkového množství produkovaného komunálního 

odpadu je to asi 20 %.   

Evropská špička v energetickém využití je Švýcarsko a Německo, kde se 

prakticky vůbec neskladuje. Minimum odpadů se dostane na skládky v Dánsku, 

Rakousku, Belgii a Nizozemsku. Velký podíl skládkování mají severské země, které 

mají velmi řídké osídlení a spalování by se tak stalo velmi neekonomické díky 

dopravním nákladům. 30 

Více jak devadesátileté zkušenosti má největší spalovna na světě, s kapacitou 

1400 tisíc tun KO. Spalovna města Amsterodam viz. (příloha č. 4), zpracovává odpad 

z území města a z devatenácti sousedních obcí. 31 

Konfederace evropských zařízení pro energetické využívání odpadů (CEWEP) 

uvádí, že za rok 2006 v zemích EU vyrobily spalovny odpadů něco přes 23 TWh 

elektrické energie a přes 210 PJ tepla. Jedná se o téměř 50 % potřeby elektřiny celé 

České republiky. 30 
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5. Problematika spalování odpadů v ČR 

 Tak jak bylo naznačeno v předešlé kapitole, Česká republika v energetickém 

využívání komunálních odpadů značně zaostává za ostatními zeměmi Evropy. Pouze tři 

spalovací zařízení, které ČR využívá, pokryjí svou kapacitou pouhých 10 % 

vytvářeného komunálního odpadu. Několik záměrů vzniklých v uplynulých letech se 

nesetkalo s podporou Ministerstva životního prostředí (MŽP) a nevládních organizací. 

Nedostalo se však ani podpory občanských iniciativ, které však nebyly dostatečně 

informovány o výhodách energetického využití odpadů (EVO) a jeho faktických dopadů 

na životní prostředí. 32 

5.1 Produkty spalovacího procesu 

Produkty spalování tvoří významnou skupinu tuhých odpadů. Podle druhu 

spalovaného materiálu, produkce tuhých zbytků po spalování tvoří 10-40 % ze 

spalovaného materiálu. Velké množství těchto zbytků je dále materiálově využitelné 

jako vedlejší energetické produkty. Mezi produkty spalování se řadí: popílek, škvára, 

struska, energosádrovec, stabilizát, popel. 32 

5.2  Zákonné emisní limity pro spalovny odpadů 

V zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se nachází jeden ze základních 

pojmů v oblasti emisí a to „emisní limit“. Definice tohoto pojmu znamená „nejvýše 

přístupné množství znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících látek vnášené do 

ovzduší ze stacionárního zdroje“. Emisní limity, se podle § 4 odst. 2 zákona rozdělují 

na obecné a specifické.  

 Obecné emisní limity jsou předepsány pro jednotlivé znečišťující látky a jejich 

skupiny. Tyto látky stanoví příloha č. 9 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. v podobě tabulky č. 

1 uvedené níže.  
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Tabulka 1 Obecné emisní limity 

 

Specifické emisní limity jsou stanoveny vyhláškou č. 415/2012 Sb. pro 

jednotlivé typy stacionárních zdrojů. Může je také stanovit krajský úřad v povolení 

provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) pro jednotlivý stacionární zdroj. 

1. Emisní limity znečišťujících látek pro spalovny odpadů zjišťované 

primárně kontinuálním měřením. 

Tabulka 2 Specifické emisní limity SO – kontinuální měření 

Znečišťující látka 

Emisní limit
1
) [mg.m

-3
] 

Denní průměr 
Půlhodinové průměry 10 minutový průměr 

97% 100% 95% 

TZL 10 10 30   

NOx 400
2)

200 200 400   

SO2 50 50 200   

TOC 10 10 20   

HCl 10 10 60   

HF 1 2 4   

CO 50   100
3
) 150

3
) 

 

Název znečišťující látky 
Hmotnostní tok 

[g/h] 

Hmotnostní koncentrace 

[mg/m3] 

tuhé znečišťující látky 
≤2500 200 

>2500 150 

oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý >20000 2500 

oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý >10000 500 

oxid uhelnatý >5000 500 

organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) >3000 150 

amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak >500 50 

sulfan >100 10 

sirouhlík >100 20 

chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny vyjádřené jako HCl >500 50 

fluor a jeho plynné anorganické sloučeniny vyjádřené jako HF >100 10 



Ondřej Slamják: Spalování odpadů v lokálních topeništích 

 

31 

2013 

 V případě vzniku poruchy nesmí být překročeny specifické emisní limity pro 

CO2 a celkový organický uhlík (TOC) předepsány podle tabulky č. 2 a koncentrace TZL 

150 mg.m
-3

, které jsou vyjádřeny jako průměrné půlhodinové hodnoty. 34 

2. Emisní limity znečišťujících látek pro spalovny odpadů zjišťované 

primárně jednorázovým měřením. 

Tabulka 3 Specifické emisní limity – jednorázové měření 

Znečišťující látky Emisní limit 

Cd+Tl a jejich sloučeniny 0,05 mg.m
-3

 

Hg a její sloučeniny 0,05 mg.m
-3

 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V a jejich sloučeniny 0,5 mg.m
-3

 

PCDD/F 0,1 ng TEQ.m
-3

 

  

3. Specifické emisní limity pro cementářské pece tepelně zpracovávající 

odpad společně s palivem. 

Tyto emisní limity se vztahují na normální stavové podmínky, suchý plyn a 10 

% referenční obsah kyslíku a v případě kontinuálního měření přestavují průměrnou 

denní hodnotu. 34 

Tabulka 4 Specifické emisní limity – cementářské pece tepelně zpracovávající odpad 

Znečišťující látka Emisní limit [mg.m
3
] 

TZL 30 

NOx 800
1)

 500 

SO2 50
2)

 

TOC 10
2)

 

HCl 10 

HF 1 

 

Jestliže při spalování odpadu prokazatelně nevznikají emise celkového 

organického uhlíku nebo oxidu siřičitého spalováním odpadů, krajský úřad může určit 

emisní limity pro tyto znečišťující látky a to podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

34 
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5.3 Spalovny komunálního odpadu provozované v ČR 

Jak bylo uvedeno v kapitole spalování odpadů v Evropě, v ČR jsou provozovány 

tři spalovny komunálního odpadu. Tyto spalovny jsou situovány v aglomeracích 

s vysokým počtem obyvatel, jedná se o: 

 Spalovna SAKO Brno – byla vybudována v letech 1984 – 1989. Zde byly 

osazeny tři kotle ČKD DUKLA třetí generace. Celková kapacita spalovny činila 240 tis. 

tun KO ročně, nikdy však nebyla zcela využita. Ve spalovně je od roku 1998 také 

vyráběna elektřina v zařízení o výkonu 400 kWe. Ve spalovně proběhla v letech 2009 – 

2011 rekonstrukce, při které byly vybudovány dvě zcela nové linky na spalování 

odpadů. 37  

Každá linka zahrnuje parní kotel o výkonu 50 t/h páry (16 t/h spalovaných 

odpadů), včetně systému čištění spalin polosuchou metodou a systému dopravy popílku. 

Od 7. září 2011 může SAKO ekologickým šetrným způsobem využít až 224 tis. KO 

ročně. Celkové rekonstrukční náklady spalovny dosáhly 94 milionů eur. 35 

 Spalovna ZEVO Malešice – byla uvedena do provozu v roce 1998. Celková 

kapacita je 320 tis. tun KO ročně, která je využívána pouze ze dvou třetin. Ve spalovně 

jsou usazeny čtyři parní kotle společnosti ČKD DUKLA o kapacitě 15 tun odpadů za 

hodinu. 37 V letech 2010 – 2011 proběhla výstavba kogenerační jednotky. Po uvedení 

turbíny do provozu v roce 2011 se zvýšila výroba energie z odpadů. Instalovaná turbína 

má výkon 17,44 Mwe.  V současné době spalovna dodává cca 900 TJ tepelné energie 

ročně a vyrobí cca 90 000 MWh elektřiny ročně. 36 

Spalovna Termizo Liberec – Stavba poslední moderní spalovny KO byla 

ukončena v roce 2000. Celková kapacita je 96 tis. tun KO ročně. Tato spalovna je 

osazena jednou spalovací linkou s přesuvným roštem, která má kapacitu 12 t/h. Přes 

protitlakovou turbínu o výkonu 2,5 MW je vyrobená přehřátá vodní pára dodávána do 

místní teplárenské soustavy. 37 
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5.4 Spalovny nebezpečného odpadu provozované v ČR 

Ve spalovnách nebezpečného odpadu se spaluje průmyslový a zdravotnický 

odpad. V roce 2001 bylo provozováno celkem 67 spaloven nebezpečného opadu 

s projektovou kapacitou 113 tis. tun ročně. Množství spaloven neustále klesá, protože 

většina nevyhovuje novým požadavkům zákona o ochraně ovzduší. V roce 2002 se 

počet spaloven snížil na 59, počátkem roku 2003 se v ČR nacházelo 45 spaloven. 

V současné době je v provozu 25 spaloven nebezpečného odpadu, které jsou 

zaznamenány na obrázku č. 15. 54 

 
Obrázek 15 Rozmístění spaloven komunálních a nebezpečných odpadů na mapě krajů ČR 

54 

 Provozovatelé uvedených spaloven jsou většinou významnými původci odpadů, 

které se v daném zařízení spalují. V odpadovém hospodářství se uplatňují také spalovací 

zařízení, jejichž působení je v dané oblasti nepřímá. Jsou to zařízení spalující 

alternativní paliva, které jsou vyrobeny z odpadu. 28 
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6. Stanovení emisních faktorů při spalování  

odpadů v lokálních topeništích 

 V roce 2006 v ČR bylo evidováno téměř 3,9 mil. obydlených bytových jednotek 

v 1,63 mil. rodinných nebo bytových domech. Podíl rodinných domů tvoří 86 % 

z celkového počtu domů. Z kapitoly o zdrojích znečišťující ovzduší je tedy zjevné, že 

vytápění rodinných domů tuhými palivy (zejména uhlí a dřeva) v kotlích o jmenovitém 

tepelném příkonu do 300 kW je jedním z hlavních přispívatelů znečištění ovzduší v ČR. 

39 

 Spalování tuhých paliv v lokálních topeništích je vždy doprovázeno produkcí 

škodlivin do ovzduší. Úkolem výrobců výzkumných pracovišť a provozovatelů zařízení, 

je tuto produkci snížit na přijatelnou hladinu. Množství TZL , které rodinný dům 

vypouští do ovzduší je ovlivněno čtyřmi základními faktory: 

1) Typ spalovacího zařízení 

2) Typ použitého paliva 

3) Kvalita obsluhy  

4) Kvalitní údržba zařízení a spalinových cest 38 

6.1 Stanovení Emisí ze spalování odpadů z lokálních topenišť a jak jsou 

získávána data pro ostatní typy zdrojů 

Emise ze zdrojů databáze Registru emisí a zdrojů znečištění ovzduší (REZZO 3) 

jsou vypočítány pomocí statistických údajů. Pro vytápění domácností se používá 

skupina spalovacích zdrojů, která zahrnuje tři základní podskupiny: 38 

- lokální a etážové kamna (kotle) umístěna v rodinném domě, popřípadě 

v jednotlivých místnostech bytu 

- kotle pro vytápění rodinných domů (pro 1 – 2 byty) 

- kotle pro vytápění bytových domů do celkového příkonu kotelny 300 kW 
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V polovině devadesátých let byl vytvořen výpočtový model pro stanovení emisí 

z vytápění domácností, zahrnutých do databáze REZZO 3 v návaznosti na ukončení 

hlavního sběru údajů dodavatelů paliv pro domácnosti. Stanovení emisí probíhá 

v následujících krocích: 38 

a) stanovení počtu bytových jednotek zahrnutých do příslušné kategorie 

b) stanovení způsobu vytápění z pohledu typu (spal. zařízení a typu paliva) 

c) stanovení specifického druhu paliva 

d) stanovení roční potřeby tepla a spotřeby paliv 

e) stanovení množství emisí 

V následujícím textu jsou stručně popsány jednotlivé kroky. 

 Ad a) Stanovení základního počtu bytů, vytápěných spalovacími zdroji 

zahrnutými do kategorie REZZO 3, se provádí pomocí sčítání lidu, domů a bytů 

(SLDM), prováděné Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v desetiletých intervalech. Do 

počtu sledovaných zdrojů vstupují byty, které jsou vytápěny lokálním nebo etážovým 

topidlem a rodinné domy s vlastní kotelnou. S využitím struktury domovního fondu 

uvádějící počet bytů v jednotlivých bytových domech je také prováděn odhad počtu 

bytů v bytových domech s vlastní kotelnou.  

 Výstupem výpočtu je počet bytů zahrnutých do REZZO 3, ve členění na 

jednotlivé obce. 38 

 Ad b)  Způsoby vytápění z pohledu typu spalovacího zařízení a typu paliva jsou 

opět stanoveny z údajů SLDB, zahrnující rozdělení bytů dle způsobu dodávky tepla na: 

- byty s dálkovým vytápěním 

- byty s kotelnou v domě 

- byty s individuálním vytápěním 

Vytápění podle druhu paliva je pak rozdělováno na spalovací zařízení na: 

- tuhá paliva 

- kapalná a plynná 

- kombinovaná 
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Výstupem výpočtu je počet bytových jednotek zahrnutých do kategorie REZZO 

3, v členění na byty vytápěné koksem, uhlím, dřevem, kapalnými palivy plynnými 

palivy v členění na jednotlivé obce. 38 

 Ad c) Specifický druh paliva se stanoví pro skupinu spalovacích zařízení na tuhá 

paliva. Rozdělení spotřeby tuhých paliv je prováděno s využitím údajů dodavatelů uhlí a 

koksu. Jednotlivé druhy – tříděné hnědé uhlí (HUTŘ) tříděné černé uhlí (ČUTŘ) a koks. 

Každoročně je zadávána studie, využívající přímé údaje výrobních a těžebních podniků. 

Součástí těchto údajů jsou také průměrné jakostní parametry jednotlivých druhů paliv 

v členění po krajích.  

 Součásti výstupu výpočtu jsou parametry tuhých paliv. 38 

Ad d) Stanovení roční spotřeby paliv je prováděno v závislosti na ploše bytu a 

také účinnosti spalovacího zařízení s využitím údajů o výhřevnosti druhu paliva. Podle 

příslušných metodik a s využitím výsledků konzultací s pracovníky České energetické 

agentury (ČEA), byl stanoven základní údaj o potřebě tepla na vytápění bytů 

v kWh/m
2
/rok.  

Výstupem výpočtu je spotřeba jednotlivých druhů paliv. Tyto paliva se člení na: 

hnědé uhlí, černé uhlí, dřevo, koks, kapalná paliva, zemní plny a propan butan v členění 

na jednotlivé obce. 38 

 Ad e) S využitím emisních faktorů daných pro hlavní znečišťující látky, 

popřípadě pro další škodliviny se provádí stanovení množství emisí. V rámci plnění 

závazků úmluvy o dálkovém přenosu znečišťujících látek přes hranice státu, byly 

stanoveny tyto používané emisní faktory. Rozsah sledovaných škodlivin, pro něž jsou 

sledovány limity kvality ovzduší. 38 

6.1.1 Pro ostatní typy zdrojů jsou data získávána: 

Data pro stanovení emisí ze zvláště velkých, velkých (REZZO 1) a středních 

zdrojů (REZZO 3) jsou získávána především měřením. Měřením se zjišťují emise 

právě těch látek, pro které má zdroj stanoveny emisní limity. Měření emisí slouží jak 

pro účely zpoplatnění ke stanovení množství emisí, tak ke kontrole stanovených 

emisních limitů. U spalovacích zdrojů se ve vybraných případech nemusí provádět 
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měření (TZL, při spalování výlučně plynného paliva nebo SO2 a při spalování 

kapalného paliva se zaručeným obsahem síry, zaručující splnění emisního faktoru). 

Emise se stanoví výpočtem s použitím emisního faktoru. Nejsou-li předepsány u zdroje 

emisní limity, emise hlavních zpoplatněných látek se také stanovují výpočtem. Jedná se 

o organické látky u spalovacích zdrojů mimo spalování dřeva a biomasy a o SO2 u 

středních zdrojů spalujících kapalná paliva s obsahem síry max. 1 %.  40 

Vypočtení emisí z dopravy (REZZO 4) se stanovuje výpočtem jako u lokálních 

topenišť. Pro výpočet je používána Metodika stanovení emisí látek znečišťující ovzduší 

pro všechny druhy dopravy (CDV), která byla chválena Ministerstvem dopravy v roce 

2002. Tato metodika zahrnuje pouze emise, které vzniknou přímo při provozu 

dopravních prostředků. V dnešní době Metodika CDV prozatím nezahrnuje emise 

z motorů ne-dopravních strojů a prostředků, které jsou používané ve stavebnictví, 

zemědělství nebo armádě ani emise z výroby elektrické energie spotřebované 

elektrickými vozidly. Metodika vychází ze spotřebovaných pohonných hmot 

z jednotlivých kategorií dopravních prostředků. Pro emisní faktory byla vytvořena 

databáze měření, která obsahuje naměřené emisí hodnoty ve zkušebnách, na nových i 

starších vozidlech v různých jednotlivých režimech, které jsou statisticky zpracovány. 

41 Hodnoty jsou také převzaty z mezinárodních statistik (např. COPERT, Emission 

Inventory a Guidebook). Databáze emisních faktorů je zásadní součástí této metodiky. 

42  

6.2 Výpočet pomocí standardizovaných EF  

Emisní faktor je střední měrná výrobní emise dané znečišťující látky, která je 

typická pro určitou skupinu zdrojů. Představuje poměr hmotnosti do ovzduší 

předcházející znečišťující látky ke vztažné veličině, která je objem u plynných paliv 

nebo hmotnost u paliv tuhých a kapalných. Stanovení emisního faktoru se provádí 

měřením na zdrojích daného typu nebo výpočtem v případech, kde lze aplikovat tzv. 

bilanční metodu. Tato metoda se využívá pro stanovení emisních faktorů TZL a SO2 při 

spalování tuhých paliv, kde výchozí veličinou je obsah popela, popřípadě obsah síry 

v původním palivu. 40  
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 Na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a § 3 odst. 5 vyhlášky č. 

415/2012 Sb., se místo měření provádí zjišťování úrovně znečištění výpočtem. 

K výpočtu se použijí standardizované emisní faktory, které jsou zveřejněny ve Věstníku 

Ministerstva životního prostředí. Následný výpočet se provede jako součin emisního 

faktoru a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny, na stacionárním zdroji v řádném 

časovém úseku.  

 Stanovení množství znečišťující látky vypouštěné se provede výpočtem podle 

vztahu:  

  Ez = Ef . M 

kde M je množství jednotek, na které je emisní faktor vztažen (hmotnost vstupní 

suroviny, hmotnost produkce, počet jednotek produkce a EF je emisní faktor). 43 

6.3 Při spalování tuhých paliv a odpadů se však tyto hodnoty mohou lišit 

Bilance emisí z malých zdrojů je zatížena značnou nejistotou pro vytvoření 

detailních EF na poli pevných paliv, protože rozdíly v podmínkách spalování jsou 

rozhodujícím parametrem pro výsledné emise. Podmínky při standardizovaném měření 

používané pro určení EF se stěží dosáhnou.  Proč jsou tyto podmínky v  reálném životě 

ovlivněny, je popsáno v následujících odstavcích. 44 

 Na výzkumném energetickém centru v Ostravě (VEC) se prováděla 

experimentální kampaň, která navrhovala nové emisní faktory pro jednotlivá paliva. 

Nově navržené hodnoty emisních faktorů jsou uvedeny na obrázku č. 16, včetně jejich 

porovnání s hodnotami emisních faktorů dnes používaných u nás a v Evropě. Pro 

srovnání s touto kampaní, jsou na obrázku uvedeny také stanovené hodnoty emisních 

faktorů jednotlivých paliv + směs paliv a kuchyňského odpadu. Tyto hodnoty byly 

stanoveny státním projektem VaV SM 9/9/04 Omezování emisí znečišťujících látek do 

ovzduší, dílčí úkol Monitoring malých spalovacích zdrojů. Řešitelem dílčí části byl tým, 

pracovníků MŽP. 

 Nově navržené EF projektu VEC a MŽP jsou na obrázku č. 16 porovnány s 

používanými EF.  
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Obrázek 16: Tabulka srovnání EF 
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První sada hodnot jsou EF, které byly stanoveny státním projektem VaV SM 

9/9/04 Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší. Hodnoty byly měřeny 

z vytipovaného reprezentativního reálného topeniště o výkonu 35 kW typ EMKA IV - 

rok výroby 1974, pro spalování běžných tuhých paliv. EF byly stanoveny na odběrové 

aparatuře VAPS URG Co. USA (uvedená v příloze č. 5), která je sestavena ze součástí 

umožňujících soudobé odběry pro analytické stanovení různých parametrů znečištěného 

plynu.  

Druhá sada EF jsou předmětem přílohy č. 2
 
Vyhlášky 205/2009 Sb., která byla 

v listopadu roku 2012 nahrazena vyhláškou 415/2012 Sb. Změny EF znečišťujících 

látek v těchto vyhláškách jsou velice nepatrné a neovlivní srovnání hodnot uvedených 

na obrázku č. 16.  

 Třetí sada stanovených EF byla vytvořena VEC, kdy v letech 2007 až 2010 byl 

řešen výzkumný projekt č. SP/1a2/116/07 – Emise Persistentních organických polutantů 

(POP) a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory. Cílem tohoto projektu 

bylo stanovení hodnot emisních faktorů znečišťujících látek, které vznikají při spalování 

tuhých paliv v LT. Výsledné EF této sady vycházejí z výsledků rozsáhlých 

experimentálních zkoušek. Experimenty byly prováděny na různých typech spalovacích 

zařízení představující základní konstrukční typy, které se používají pro spalování tuhých 

paliv v českých domácnostech. Použité palivo bylo dalším sledovaným faktorem. 

Celkem bylo vykonáno 56 experimentů. V rámci měřícího projektu se stanovovaly 

měrné výrobní emise (MVE) vybraných znečišťujících látek vznikajících při:  

- spalování různých druhů paliv  

- v různých konstrukcích spalovacích zařízení 

- při různých provozních režimech 

Základní problém při stanovení MVE  pro LT je opakovatelnost spalovacích 

zkoušek. Pro vyšší důvěryhodnost dat se všechny experimenty prováděly třikrát. Tyto 

získané data MVE jsou zpracovány do podoby EF, ve kterém jsou zahrnuty typy 

spalovacích zařízení v kombinaci s odhadem skladby provozovaných druhů těchto 

zařízení.  
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 Hodnoty extra sady byly také stanoveny z vytipovaného reprezentativního 

reálného topeniště o výkonu 35 kW typ EMKA IV pro spalování běžných tuhých paliv, 

pomocí aparatury VAPS. Druh tuhého paliva byla v tomto případě domácí palivová 

směs stavebního dřeva a kuchyňského odpadu. Poměr zastoupení jednotlivých druhů 

odpadu v této směsi je následující: 55 

- Palivové dřevo: 8,0 kg … (17,9 %) 

- Hnědé uhlí: 3,13 kg … (7 %) 

- Brikety: 2,45 kg … (5,5 %) 

- Stavební dřevo: 25,63 kg … (57 %) 

- Karton: 2,94 kg … (6,9 %) 

- Noviny: 0,07 kg … (0,16 %) 

- PET Láhve 0,19 kg … (0,44 %) 

- Polystyren: 0,05 kg … (0,1 %) 

- Dřevotříska: 2,22 kg … (5 %) 

∑ nevhodných paliv = 12,6 %  

Množství použitého paliva celkem: 44,7 kg55 

 Experimentální výsledky projektu VEC poukázaly na dominantní vliv typu 

spalovacího zařízení na produkci znečišťujících látek. Starší typ spalovacího zařízení je 

výrazně horší než modernější typy. Odhady poukazují na více než 50 % používaných 

spalovacích zařízení, které jsou založeny na prohřívacím způsobu spalování, tento typ 

zařízení představuje tu nejjednodušší konstrukci, je levný, nejrozšířenější a dle 

uživatelských zvyklostí v nich shoří vše. 46 

 Mnoho faktorů a skutečností zasahuje do stanovení EF znečišťujících látek ze 

spalování tuhých paliv pro potřeby vytápění domácností. Čtyři hlavní parametry, které 

dominantně ovlivňují stanovený EF lze definovat takto: 56 

- typ spalovacího zařízení (zplyňovací, odhořívací, prohořívací, automatické) 

- jakostní parametry paliva (bio, obsah vody a popeloviny, granulometrie) 

- kvalita obsluhy (klapky spalovacích vzduchů, provozní parametry, dávka paliva) 

- kvalita instalace (údržba spalovacího zařízení a komínu) 46 
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Jestliže by výše uvedené projekty nasimulovaly všechny tyto ovlivňující 

parametry, EF by se pochopitelně mnohonásobně zvýšily. Každý parametr uvedený 

výše, může zcela zásadním způsobem ovlivnit kvalitu spalování a tím samozřejmě 

množství a strukturu vyprodukovaných znečišťujících látek.  A to je právě hlavní 

problém této problematiky, se kterou se bilance emisí z malých spalovacích zařízení 

potýká. 46 

Shrnutí 

Tato kapitola byla zaměřena na stanovení a výpočet EF ze spalování odpadů 

z lokálních topenišť. Kapitola také uvádí, jak jsou získávána data z ostatních druhů 

zdrojů znečištění ovzduší. Výsledkem je, na základě získaných dat, srovnání 

standardizovaných EF hlavních znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv, a 

nevhodných paliv v podobě tabulky.  

Z tabulky EF jednoznačně vyplývá, že nesprávný typ a špatná obsluha 

spalovacího zařízení by byla větší zátěží pro životní prostředí než spalování nevhodných 

paliv do 12,6 % z celkového množství tuhého paliva vloženého do kotle. Publikovaných 

informací, ohledně skutečných naměřených emisí ze spalování jednotlivých druhů 

odpadů v LT je v současné době zcela nedostatečné množství.  

V tuto chvíli jsou publikovány pouze výsledky projektu VaV SM 9/9/04 

Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší, které jsou uvedeny v této Bakalářské 

práci. Vytvořit srovnání standardizovaných EF hlavních znečišťujících látek ze 

spalování tuhých paliv spolu s EF ze spalování odpadů je tedy obtížné. Pokud bychom 

v tuto chvíli chtěli vytvořit modelovou situaci, bylo by vhodnější zaměřit se na 

nesprávný způsob provozu spalovacího zařízení.  
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7. Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo, srovnání standardizovaných EF 

hlavních znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv, spolu se získanými daty EF ze 

spalování jednotlivých druhů nevhodných paliv v domácnostech.  

Jeden z vedlejších cílu bakalářské práce byl předmětem první kapitoly, která 

byla zaměřena na ochranu ovzduší v ČR a ve světě. Tato kapitola se zabývá hlavními 

globálními problémy v oblasti ovzduší a imisní situací v ČR a Evropě. Z důvodu 

vysokých imisních hodnot tuhých znečišťujících látek, benzo(a)pyrenu pro ochranu 

lidského zdraví a troposférického  ozónu pro ochranu ekosystému v ČR, je imisní 

situace těchto znečišťujících látek srovnána v ČR a Evropě. I přes početný výskyt 

měřících stanic převyšující imisní limity těchto třech znečišťujících látek, není situace 

kvality ovzduší v Evropě zdaleka tak vážná jako v Asii. ČR v porovnání s ostatními 

státy Evropy nepatří k nejhorším znečišťovatelům.  

Důležitou části této kapitoly je popis nových parametrů kotlů v domácnostech, 

které jsou určené novým zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Hlavní změnou 

v těchto parametrech je určování spalovacího zdroje podle jmenovitého tepelného 

příkonu do 300 kW (doposud podle celkového výkonu kotelny do 200 kW). 

 Následující kapitola je zaměřena na problematiku nakládání s odpady v ČR a ve 

světě. Kapitola se zabývá nejen možnostmi, jakými můžeme obecně nakládat s odpady 

ale také strukturou nakládání s odpady, mezinárodním srovnání a celkovou produkcí 

odpadů jak v ČR, Evropě tak i poměr produkce odpadů světových regionů. Důležitou 

částí je také popis zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 Obsahem dalších dvou kapitol problematiky spalování odpadů v ČR a ve světě 

je teoretická část popisující vlastnosti jak spalovaných odpadů, pochody probíhající při 

spalování tak i produkty spalovacího procesu. Nedílnou součástí je také legislativa 

v oblasti spalování odpadů a nové zákonné emisní limity pro spalovny objasňující, 

obecné a specifické emisní limity. Tyto limity byly převzaty z přílohy č. 9 k vyhlášce č. 

415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování, která v listopadu roku 
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2012 nahradila dosavadní vyhlášku č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních 

zdrojů.  

V porovnání počtu spaloven v ČR s Evropskými státy naznačuje, že Česká 

republika značně zaostává, vyskytují se zde pouze tři spalovny komunálního odpadu, a 

to v Liberci, Praze a Brně, pro srovnání je možné poukázat na situaci ve Vídni, města 

podobného Praze, kde v roce 2009 byla uvedena do provozu třetí spalovna komunálního 

odpadu o kapacitě 250 tisíc tun KO ročně. Vídeň tedy převažuje nad Prahou dvěma 

spalovnami KO a jednou specializovanou spalovnou průmyslového odpadu.  

Stanovení emisních faktorů hlavních znečišťujících látek ze spalování tuhých 

paliv v LT je obsahem poslední kapitoly. Výsledek srovnání emisních faktorů hlavních 

znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv, spolu s emisními faktory ze spalování 

odpadů je získán z dat projektů VaV SM 9/9/04 Omezování emisí znečišťujících látek 

do ovzduší a Výzkumného energetického centra, ve kterém v letech 2007 až 2010 byl 

řešen výzkumný projekt č. SP/1a2/116/07 – Emise Persistentních organických polutantů 

(POP) a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory. Výsledné hodnoty 

obsažené v tabulce Srovnání EF poukazují na nesprávný typ a špatnou obsluhu 

spalovacího zařízení, která zatěžuje životní prostředí více než spalování nevhodných 

paliv cca do 12 % z celkového množství tuhého paliva vloženého do kotle. Pro 

nedostatečné množství informací ohledně spalování jednotlivých druhů odpadů je 

obtížné vytvořit srovnání těchto EF.  

Problematikou spalování nevhodných druhů paliv se však v současné době 

plánuje věnovat VEC, jehož měření tuto tezi může pozměnit. Výsledky jejich měření a 

následný výpočet modelové situace může být předmětem navazující diplomové práce 

s touto tématikou. 
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Přílohy 

Příloha č. 1. Informace o znečišťujících látkách SOx, NOx, a CO dle databáze 

AirBase: 

Příloha č. 1.1. Oxidy síry 

 Původcem emisí oxidu síry jsou v největší míře síry přítomné v palivu. Běžné 

fosilní paliva obsahují organické sloučeniny nebo anorganické sloučeniny síry. V uhlí 

se například síra objevuje jako síra ve formě soli, síra organická, síra pyritická a síra 

elementární. 2 

V případě vycházejících emisí z kotlů vytápěných těžkým topným olejem, může 

dojít k tzv. modrému kouři. Předpoklad příčiny tohoto optického fenoménu je 

pravděpodobná tvorba síranu, se zvyšujícím se obsahem vanadu v oleji. 29 

 Hodnoty imisí SO2 v roce 2009, které ETC/ACM zpracovalo dokazuje, že mezní 

hodnota imisí, určena pro ochranu vegetace, která je 20 μg/m3, byla překročena jen na 3 

% měřících stanic. Tento mezní limit byl porušen v Bulharsku, Srbsku, Makedonii a 

Turecku viz. (příloha č. 3.1). Obrázek uvedený č. 17 popisuje koncentrace SO2 v období 

1999-2009 a zaznamenává trvalý pokles, na všech měřících stanicích Evropy 50%. 6 

 
Obrázek 17 Koncentrace SO2 v období 1999-2009 5 
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Příloha č. 1.2. Oxidy dusíku 

 Při spalování fosilních se paliv emitují tyto hlavní oxidy dusíku: oxid dusnatý 

(NO), oxid dusičitý (NO2) a oxid dusný (N2O). Tvorba NOx je charakterizována třemi 

zásadními mechanismy, u těch hraje hlavní roli původ dusíku a prostředí, v jakém 

reakce probíhá. 2 

 palivové NOx jsou tvořeny z dusíku, který je obsažen v palivu 

 tepelné NOx se tvoří ve vzduchu reakcí dusíku s kyslíkem 

 okamžité NOx pochází z přeměny molekulárního dusíku za přítomnosti 

meziproduktů uhlovodíkových sloučenin v přední části plamene 

Nejmenší podíl NOx se vytvoří právě mechanismem okamžitým. Tvorba NOx 

mechanismem tepelným je poměrně závislá na teplotě. V případě, že spalování dosáhne 

teploty pod 1000 C, emise NOx budou mnohem nižší. Při tvorbě NOx dochází u 

zařízení, která používají kapalná nebo plynná paliva.  

Při tvorbě palivových NOx závisí na koncentraci kyslíku v reakčním prostředí a 

hlavně na obsahu dusíku v palivu. Zařízení používající uhlí, má větší množství 

tvořených palivových NOx, protože uhlí má ve své struktuře větší množství dusíku než 

další durhy paliva. 29 

 Mezní hodnota, průměrné roční koncentrace NO2 byla v roce 2009 42 μg/m
3
. 

Téměř ve všech zemích Evropy jsou oblasti překračující tento imisní limit viz. obrázek 

č. X v příloze. Hlavním důvodem jsou oblasti s dopravním ruchem, kde u 47 % těchto 

dopravních měřících stanic, je překročen limit. Maximální dosažená koncentrace NO2  

byla naměřena v Stuttgartu, bylo to 112 μg/m
3
. Nejvíce překračují mezní hodnoty státy 

střední Evropy a Itálie viz. (příloha č. 3. 2). Statistiky ETC/ACM ukazují, že v době 

1999 – 2009 koncentrace NO2, NOx se postupně snižuje, jak je tomu níže na obrázku č. 

18. 7 
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Obrázek 18 Koncentrace NO2 v období 1999-2009,    Koncentrace NOX v období 1999-2009 12 
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Příloha č. 1.2. Oxidy uhelnatý 

 Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalovacím procesu jako meziprodukt. 

Provozovatelé spalovacích zařízení mají tendenci minimalizovat tvorbu CO. Důvodem 

je, že CO, je tzv. indikátorem vzniku koroze a nedokonale spáleného paliva, a proto je 

ztrátou účinnosti. 2 

 Směrnice o kvalitě ovzduší EU, stanovila mezní hodnoty pro ochranu lidského 

zdraví. Maximální denní hodnoty CO nesmí překročit hranici 10 mg/m
3
. Sledování CO 

v Evropě je prováděno 1171 stanicemi, jen u 6 z nich byl zaznamenáno překročení 

tohoto limitu a to v Itálii, Bulharsku, Bosně a Hercegovině viz v (příloha č. 3. 5.) 

Obrázek č. 19 popisuje koncentrace CO vykazující trvalý pokles v období 1999-2009 a 

to ve více jak 90 % městských a dopravních stanic.  8 

 
Obrázek 19 Koncentrace CO v období 1999-2009 57 
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Příloha č. 2. Výčet evropských směrnic: 

- Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 

o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků 

ve vnějším ovzduší 65 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o 

spalování odpadů. 66 

- Směrnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách 

pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším 

ovzduší. 67 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000 

o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší. 68 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES ze dne 12. února 2002 

o ozonu ve vnějším ovzduší. 69 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o 

omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích 

zařízení. 70 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o 

omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání 

organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy 

nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES71 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, 

kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové 

nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí 

skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva 

používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS. 

72 

- Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o 

národních emisních stropech pro některé znečišťující látky. 73 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0030:20011023:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0069:20001213:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0071:EN:PDF
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Příloha č. 3. Informace v podobě map o imisní situaci znečišťujících látek  SO2, 

NO2, PM10, CO, O3 a Benzo(a)pyrenu dle databáze AirBase: 

 

Příloha č. 3. 1. Imisní situace SO2 v Evropě 58 
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Příloha č. 3. 2. Imisní situace NO2 ve Evropě 59 
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Příloha č. 3. 3. Imisní situace PM2,5 v Evropě 60 
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Příloha č. 3. 4. Imisní situace PM10 v Evropě 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ondřej Slamják: Spalování odpadů v lokálních topeništích 

 

10 

2013 

Příloha č. 3. 4. Imisní situace CO v Evropě 62 
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Příloha č. 3. 5. Imisní situace Benzo(a)pyren v Evropě 63 
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Příloha č. 3. 6. Imisní situace O3 v Evropě 64 
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Příloha č. 4. Největší spalovna KO na světě v Amsterdamu 45 
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Příloha č. 5. Měřící aparatura VAPS 56 

 


