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Summary 
 
In the presented thesis is mentioned evolution of emissive materials polluting air in Czech 
Republic and their impact on environment. In the first part is mentioned total emissive 
situation and proposed model scenarios for attainability of future emissive limits. Next part 
of the thesis is paid to an important air polluter – exhausts and splitting of components in 
term of their noisomeness. Subsequently there are mentioned impacts of selected polluting 
components on population health and influence of emissive on environment. Next part is 
focused on desulfurization of power stations, description of single methods and impact of 
tighter emissive norms on technologies. In conclusion is mentioned the related legislative, 
rating of CZ in term of air quality and reference to future trends – production of energy 
from renewable resources. 
 
 
Keywords: emissive materials, air, environment 
 
 
 
Anotace 
 
V předložené práci je uveden vývoj emisí látek znečišťujících ovzduší v České republice a 
jejich dopad na životní prostředí. V první části je uvedena celková emisní situace a 
navržené modelové scénáře pro dosažitelnost budoucích emisních stropů. Další část práce 
je věnována významnému znečišťovateli ovzduší – výfukovým plynům motorů automobilů 
a rozdělení složek z hlediska jejich škodlivosti. Následně jsou uvedeny dopady vybraných 
znečišťujících látek na zdraví obyvatelstva a vlivy emisí na životní prostředí. Další část 
práce je zaměřena na odsířování elektráren, popis jednotlivých metod a dopad zpřísněných 
emisních norem na technologie. V závěru práce je uvedena související legislativa, 
hodnocení ČR z pohledu kvality ovzduší a odkaz na budoucí trendy – výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů. 
 
 
Klíčová slova: emise látek, ovzduší, životní prostředí 
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Zkratky: 

 

BAU  Business as usual 

CaO  Oxid vápenatý 

CaSO4  Dvojmocný síran vápenatý 

CO   Oxid uhelnatý 

CO2   Oxid uhličitý 

CxHx  Obecná zkratka pro uhlovodíky 

ČEZ  České energetické závody 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ECOGAVO Rekuperativní systém ohřevu spalin 

GAGAVO Výměník tepla typu spaliny-spaliny 

HbCO   Karbonylhemoglobin 

HC  Nespálené uhlovodíky ve výfukových plynech 

H2O  Voda 

N2  Dusík 

NH3   Amoniak 

NO2   Oxid dusičitý 

NOx   Oxidy dusíku 

O2  Kyslík 

PAH   Polycyklické aromatické uhlovodíky (benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)pyren) 

PM10   Částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím 

pro aerodynamický průměr 10 μm odlučovací účinnost 50 % 

PM2,5   Částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím 

pro aerodynamický průměr 2,5 μm odlučovací účinnost 50 % 

RAINS  Regional Acidification INformation and Simulation 

REGAVO Regenerativní ohřev spalin v rotačním výměníku 

SO2   Oxid siřičitý 

TP   Tepelný příkon 

TZL   Tuhé znečišťující látky 

VEP  Vedlejší energetický produkt 

 



 

VOC   Těkavé organické látky 

VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická Praha 

WAM  With additional measures 

WM  With measures 

ZVZ   Zvláště velké zdroje  

 

Stechiometrie  Část chemie studující kvantitativní zákonitosti při chemických reakcích 

pomocí výpočtů založených na chemických vzorcích a rovnicích 
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 1. Úvod 
 

Ovzduší je nejdůležitější složkou životního prostředí, neboť pro život potřebujeme 

vzduch trvale. Význam jeho čistoty je více jak zřejmý a znečištění ovzduší se stalo 

v našem století symbolem devastace životního prostředí. Je to dáno mimo jiné dobrou 

smyslovou postižitelností kvality ovzduší, ale také intenzitou jeho měření a zveřejňování 

jejich výsledků. O severních Čechách a zejména o Krušnohoří se vžila u nás i v zahraničí 

představa, že patří k ekologicky nejvíce postiženým oblastem v Evropě. Málokdo u nás ví, 

a dokonce i v oblastech, kterých se to bezprostředně týká, jak se v posledních několika 

letech v tomto regionu zlepšilo ovzduší, i když je toho při odstraňování ekologických škod 

z minulosti stále ještě dost co napravovat. Velkou roli v tomto pozitivním vývoji sehrál 

zákon o ochraně ovzduší, který stanovil dosažení přísných emisních limitů. Ale ani ten 

sebelepší zákon by nic nezmohl, kdyby ho lidé a podniky nedodržovali. U nás dominantní 

elektrárenská společnost ČEZ vyrábějící přibližně tři čtvrtiny veškeré elektrické energie v 

České republice vynaložila v letech 1992–1998 na realizaci svého ekologického programu 

a odsíření elektráren 46 miliard korun v přímých investicích a cca 65 miliard [ ]1  investic 

souvisejících.  V rámci tohoto programu se podařilo oproti úrovni na počátku 90. let 

výraznou měrou snížit emise oxidu siřičitého, pevných částic popílku, emise oxidů dusíku a 

oxidu uhelnatého. V automobilovém průmyslu dochází ke zpřísnění norem množství 

exhalací škodlivin ve výfukových plynech. A spolu s tímto, byť v menších objemech a 

částkách, se na zlepšování ovzduší podílejí nyní stovky dalších výrobců a tisíce drobných 

uživatelů. 

 

 

                                                 
1 Zdroj dat: Program ekologizace, snižování čistoty ovzduší Skupiny ČEZ. Dostupné na: 
<http://www.cez.cz/cs/energie-a-zivotni-prostredi/zivotni-prostredi/programy-snizovani-zateze-zp/snizovani-
znecisteni-ovzdusi/program-ekologizace.html> 
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2. Historie a současnost 

2.1. Vývoj emisí znečišťujících látek v České republice 
Hlavním znečišťovatelem ovzduší byly již od počátku sedmdesátých let elektrárny, 

teplárny, průmysl zpracování kovů, chemický průmysl a doprava. Emise SO2 vzrostly od 

roku 1950 do roku 1980 zhruba třikrát. Od roku 1989 do roku 1994 byl zaznamenán pokles 

téměř o 30%. V současné době jsou emise SO2 již pod úrovní 1 mil. tun/rok.  

Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných částic, 

oxidu siřičitého a oxidů dusíku, patřily k nejvyšším na světě a znečištění ovzduší v 

některých regionech způsobovalo vážné zdravotní problémy obyvatelstvu i rozsáhlé 

poškození lesních ekosystémů.  

Od druhé poloviny 80. let klesá postupně emise prašného aerosolu a do jisté míry 

oxidů dusíku. Emise oxidu uhelnatého a uhlovodíků mírně vzrůstají až stagnují, jak je 

vidět v tabulce. Od počátku 90. let jsou roční průměrné koncentrace SO2 již pod 

stanoveným přípustným limitem. U oxidu dusíku nejsou roční limity překračovány již od 

poloviny minulého desetiletí. 

 
Tabulka č. 1   Vývoj emisí látek znečišťujících ovzduší ČR (v tis. t) 

Látka/rok 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Prach 1015 988 951 840 673 631 592 501 441 344 201 187 

SO2 2277 2177 2164 2066 1998 1876 1776 1538 1419 1270 1091 973 

NOx 831 826 816 858 920 742 725 698 574 368 413 440 

CO 899 740 738 737 885 888 1102 1045 967 978 874 934 

CxHx 136 140 139 139 228 225 227 205 204 208 174 180 
Zdroj dat: Dirner, V. a kol. Ochrana životního prostředí: základy, plánování, technologie, ekonomika,  

právo a management. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 1997. 333 stran, ISBN 80-7078-490-3. 

 

Hlavním důsledkem snížení koncentrace významných škodlivin je provedení 

různých opatření (př. odsíření) a omezení energeticky náročných provozů. Útlum spotřeby 

energie v průmyslu je vyvážen vyšší spotřebou domácností. 
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Graf č. 1   Největší pokles hodnot u složek: Prach a SO2

Zdroj dat: Dirner, V. a kol. Ochrana životního prostředí: základy, plánování, technologie, ekonomika, právo 

a management. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 1997., 333 stran, ISBN 80-7078-490-3. 

 

Hlavním cílem právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší přijatých v roce 1991 

proto bylo dosáhnout v krátkém čase významného snížení znečištění ovzduší. Na základě 

legislativy měla být opatření vedoucí ke snížení emisí realizována do konce roku 1998. Z 

těchto důvodů Česká republika přijala rozsáhlý, a pokud jde o tempo změn ojedinělý plán 

ke snížení emisí. Jeho výsledkem bylo razantní snížení emisí všech základních 

znečišťujících látek k roku 1999. Od tohoto roku však již emise znečišťujících látek spíše 

stagnují a kvalita ovzduší se začíná spíše zhoršovat. Nový zákon o ochraně ovzduší přijatý 

v roce 2002 na této nepříznivé situaci nic významného nezměnil. 

 

2.2. Celková emisní situace 
Při zpracování programu snižování emisí České republiky byla provedena 

sektorová emisní analýza od roku 2000 za účelem určení klíčových typů zdrojů 

znečišťování ovzduší. Z této analýzy vyplývá zejména fakt, že se emise znečišťujících 

látek do ovzduší v letech 2000 až 2005 po prudkém poklesu v období 1990 až 1999 dostaly 

do fáze mírného poklesu či stagnace a zůstávají ve výši, která nezaručuje bezpečnou 

úroveň z hlediska zdravotních rizik a rizik pro životní prostředí.  
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Vývoj celkových emisí znečišťujících látek, které mají stanoven emisní strop 

(oxidy dusíku, oxid siřičitý, těkavé organické látky a amoniak) a látek, jejichž vysoké 

úrovně znečištění ovzduší představují významná zdravotní rizika (PM10, PM2,5 a 

polycyklické aromatické uhlovodíky) v období 2000 až 2005 je uveden v tabulce. 

Podrobnější data jsou uvedena v příloze č. 1. 

 
Tabulka č. 2   Vývoj celkových emisí (v tis. t) 

Celkové emise ČR 

Látka / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

NOx 291 291 284 283 278 277 

SO2 250 229 221 226 220 219 

VOC 213 204 197 193 184 180 

NH3 74 67 65 75 70 67 

PM10 40 40 40 38 34 36 

PM2,5 27 28 27 26 24 25 

PAH 21 21 22 22 20 22 
Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 
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Graf č. 2   Vývoj celkových emisí 

Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 
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Příznivý je přetrvávající pokles emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého a těkavých 

organických látek z oblasti tvořených velkými a zvláště velkými zdroji (veřejná 

energetika) a pokles emisí těkavých organických látek ze silniční dopravy. Naopak 

významný negativní jev jsou stoupající emise znečišťujících látek z neregulovanými 

malými zdroji znečišťování ovzduší (oxidu siřičitého a PM2,5 z vytápění domácností a 

dopravy). 

Emisní situace v období 2000 - 2005 a emisní projekce provedené pomocí 

evropského modelu RAINS za použití scénáře WM (“With measures“) dává předpoklady 

pro splnění emisních stropů České republiky stanovených pro SO2, NOx, VOC a NH3 na 

rok 2010. Data dále zpracovaná v tabulce. 

 
Tabulka č. 3   Celkové množství emisí, emisní projekce a emisní stropy pro rok 2010 (v tis. t) 

Celkové emise ČR 

Látka / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Scénář WM 
2010 (kt/rok) 

Emisní strop 2010 
(kt/rok) 

NOx 291 291 284 283 278 277 271 286 
SO2 250 229 221 226 220 219 212 265 

VOC 213 204 197 193 184 180 166 220 
NH3 74 67 65 75 70 67 67 80 

Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 
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Graf č. 3   Celkové množství emisí, emisní projekce a emisní stropy pro rok 2010 

Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 
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Pro hodnocení dosažitelnosti emisních stropů k roku 2010 byly na základě emisní analýzy 

a modelovaných emisních projekcí formulovány/zvažovány následující tři emisní scénáře: 

1. Scénář BAU (“Business as usual“) vychází ze skutečností roku 2000, jako 

výchozího roku pro zpracování Programu. Tento scénář nebyl dále analyzován, 

neboť v roce 2002 byla přijata řada nových opatření v souvislosti s přijetím zákona 

o ochraně ovzduší. 

2. Scénář WM (“With measures“) vychází ze skutečností roku 2002 až 2006. V 

tomto období byla částečně či plně implementována řada opatření, která mají oporu 

v legislativě či politice Evropské unie a byla promítnuta do právního systému 

České republiky (úspory energií, podpora obnovitelných zdrojů energie, národní 

program snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů). 

Legislativní opatření jsou vesměs doprovázena ekonomickými nástroji, převážně 

dotacemi. Klíčovými ekonomickými nástroji scénáře WM jsou operační programy 

pro období 2007 - 2013, které vytváří rámec pro financování projektů na snižování 

emisí znečišťujících látek do vnějšího ovzduší. 

Scénář WM je scénář, jehož výsledkem jsou emise znečišťujících látek v období let  

2003 - 2006 a z něhož vychází scénář WAM, tzn. že scénář WAM je jeho   

nadstavbou/rozšířením.  

3. Scénář WAM (“With additional measures“) vychází z předpokladu, že budou v 

období 2007 až 2015 realizována dodatečná opatření nad rámec scénáře WM. Tato 

opatření povedou ke snížení emisí primárních částic, jejich hlavních prekurzorů - 

oxidů dusíku a polycyklických aromatických uhlovodíků.  

 

Analýza emisních scénářů 

Emisní scénáře pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky, amoniak a 

primární PM2,5 byly porovnány se stanovenými národními emisními stropy pro rok 2010 

(pro PM2,5 národní emisní stropy k roku 2010 evropská legislativa členským států 

nestanovila). 
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Tabulka č. 4   Vývoj, prognózy a emisní stropy (v tis. t)  

Látka 2005 Scénář WM rok 2010 Scénář WM rok 2015 
Emisní stop ČR pro 

rok 2010 

NOx 277 271 257 286 

SO2 219 212 197 265 

VOC 180 166 159 220 

NH3 67 67 65 80 

PM10 36 31 27 - 

PM2,5 25 18 16 - 
Zdroj dat: emisní data a scénáře WM a WAM ČHMÚ pomocí modelu RAINS 

 

Z uvedených dat je zjevné, že stávající emisní situace v kombinaci s emisní 

scénářem WM dávají předpoklady k dosažení národních emisních stropů stanovených pro 

oxidy dusíku, oxid siřičitý, těkavé organické látky a amoniak pro rok 2010. 
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Graf č. 4   Vývoj, prognózy a emisní stropy  

Zdroj dat: emisní data a scénáře WM a WAM ČHMÚ pomocí modelu RAINS 

 

 

2009 7 
 



Michaela Pfeiferová: Emisní limity 

3. Výfukové plyny z automobilů 
Spalování pohonných hmot v motorech automobilů i jiných strojů není nikdy 

dokonalé. Už desítky let se snaží techničtí inženýři vyvinou motor s co nejnižší produkcí 

výfukových plynů, které vznikají při oxidaci paliva. 

Z hlediska škodlivosti se rozdělují složky výfukových plynů na škodlivé a 

neškodlivé. Mezi neškodlivé se počítá N2, H2O, CO2, O2 a další. Neškodlivost je pouze 

relativní. Přestože CO2 se uvádí v této kategorii, patří k plynům, které vytvářejí skleníkový 

efekt. Mezi škodlivé patří CO, NOx, HC a pevné částice. 

 
Tabulka č. 5   Škodlivost složek výfukových plynů 

Zážehový motor Vznětový motor 
Složka Obsah Škodlivost Obsah Škodlivost 

  N2 72,3%   76%   
  H2O 12,7%   7%   
  CO2 12,3% neškodlivé 7% neškodlivé 
  O2 0,7%   9,7%   
  Argon atd. 1,0%   0,15%   
  CO 0,85%   0,05%   
  NOx 0,085% škodlivé  0,05% škodlivé 
  HC 0,05%   0,03%   
  saze 0,006%   0,02%   

 

Zdroj dat: Pexa, M. Produkce emisních složek výfukových plynů, zážehové a vznětové motory  
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Graf č. 5   Škodlivost složek výfukových plynů  

Zdroj dat: Pexa, M. Produkce emisních složek výfukových plynů, zážehové a vznětové motory 
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Každé nově vyráběné vozidlo, které se nyní dostává na trh, musí splňovat normu 

týkající se množství škodlivin ve výfukových plynech. Normy Evropské unie ohledně 

emisí se označují u osobních vozidel jako Euro 1, Euro 2, atd., u nákladních aut jako Euro 

I, Euro II. atd. V současné době platí normy Euro 4 a Euro IV., připravované normy Euro 

5 a Euro V. by měly platit od září 2009. Přísnější norma Euro 6 pak má platit od roku 

2014. Limity jsou rozděleny do několika kategorií podle hmotnosti vozidel a stanovují 

maximální hodnoty pro emise oxidu uhelnatého, uhlovodíků, oxidů dusíku a prachových 

částic.  

3.1. Dopady vybraných znečišťujících látek na zdraví obyvatelstva 
Mnoha různými vědeckými studiemi a dlouhodobým sledováním bylo prokázáno, 

že ze širokého spektra znečišťujících látek projevují dráždivé účinky na dýchací cesty 

zejména oxidy dusíku, přízemní ozón a další fotochemické oxydanty, oxidy síry a 

suspendované částice. Za látky s toxickými účinky se považují zejména oxid uhelnatý a 

olovo. Mezi látky s potenciálním karcinogenním vlivem se řadí benzen, polycyklické 

aromatické uhlovodíky a aldehydy. 

 

Látky znečišťující ovzduší se škodlivými nebo toxickými účinky na člověka: 

Oxid siřičitý SO2 se projevuje dráždivým účinkem na horní dýchací cesty. 

Dlouhodobé působení nepříznivě ovlivňuje tvorbu krve. Jeho vysoké koncentrace 

vyvolávají prudké otravy charakterizované též poškozením očních spojivek, sliznic horních 

dýchacích cest, ztrátou vědomí, dušením, otokem plic až smrtí. Průměrná nejvyšší 

přípustná koncentrace je 10 mg/m3, hraniční je 20 mg/m3. 

Oxid dusičitý NO2 má dráždivý účinek a jeho zákeřnost při intoxikaci spočívá 

hlavně v dlouhém čase latence, která se projeví otokem plic někdy až po 24 hodinách od 

vdechnutí. Projevuje se to hlavně při akutní otravě, kdy dochází k šoku, zastavení dýchání, 

křečím až smrti. Nejvyšší průměrná koncentrace oxidů dusíku NOx je 10 mg/m3, hraniční 

je pak 20 mg/m3. 

Oxid uhličitý CO2 vzniká při všech oxidačních procesech. Sám o sobě není 

toxickým plynem, avšak zvyšování jeho obsahu v ovzduší snižuje koncentrační gradient 

mezi ovzduším a krví, což ovlivňuje jeho výměnu v plicích. Projevuje se to: při 3% obsahu 

CO2 – zdvojnásobením frekvence dýchání, při 5 % - ztrojnásobením frekvence dýchání bez 
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zvyšování tělesné námahy, při 8% - nastávají silné bolesti hlavy, závratě, ztráta hlasu a při 

10% - dochází ke ztrátě vědomí až ke smrti. Dlouhodobá nejvyšší přípustná koncentrace 

CO2 je 9000 mg/m3, krátkodobá nejvyšší přípustná koncentrace je pak 45 000 mg/m3. 

Oxid uhelnatý CO je plynem zákeřným, protože ho svými smyslovými orgány 

nemůžeme indikovat a jeho vysoká afinita ke krevnímu hemoglobinu (200 – 300násobně 

vyšší než u kyslíku) je jeho nejnebezpečnější vlastností. Oxid uhelnatý už při nízkých 

koncentracích v ovzduší vyvolává chronické následky intoxikace projevující se jako 

kardiovaskulární, nerovové, zažívací a ledvinové symptomy. Obsah karbonylhemoglobinu 

HbCO v krvi obyvatel velkoměst a u kuřáků dosahuje 5 a více procent. Kromě toho HbCO 

snižuje čas reakce u řidičů aut a je též příčinou infarktů myokardu. Nejvyšší přípustná 

průměrná koncentrace dlouhodobá činí 30 mg/m3, krátkodobá je pak 150 mg/m3. 

 
Tabulka č. 6   Vztah mezi obsahem CO ve vzduchu, vzniklé procento HbCO (karbonylhemoglobin) a 

příznaky otravy člověka 

Obsah 
CO ve 

vzduchu 
(%) 

Poločas 
pro 

akumulaci 
(min) 

Obsah HbCO 
v 

rovnovážném 
stavu Příznaky 

0,005 150 7   bez výraznějších příznaků 

0,010 120 12   slabá bolest hlavy 

0,025 120 25 
  střední bolest hlavy, únava, nevole, snížená    
  soudnost 

0,050 90 45 
  silná bolest hlavy, nevolnost, zvracení, mdloba při
  námaze 

0,10 60 60   bezvědomí, při dlouhém působení zástava dýchání

1,00 5 95   rychlá smrt 

 > 2,00 1 98   okamžitá smrt 
Zdroj dat: Dirner, V. a kol. Ochrana životního prostředí: základy, plánování, technologie, ekonomika, právo 

a management. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 1997.  333 stran, ISBN 80-7078-490-3.  

 

Organické sloučeniny uhlíku se v atmosféře kromě plynné fáze nacházejí i v kapalné a tuhé 

fázi, často vázané na mikročástice jiných tuhých látek  jako je prach, saze a popílek. 

V ovzduší se, vzhledem ke své zanedbatelné hmotnosti, chovají jako plyny a při své 

velikosti menší než 10 μm se dostávají přes dýchací orgány do těla člověka. 
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3.2. Vlivy emisí na životní prostředí 
3.2.1. Kyselý déšť 

Kyselý déšť je způsoben oxidy síry pocházejícími ze sopečné činnosti a spalování 

fosilních paliv, nebo také oxidy dusíku pocházejícími například z automobilů. Jakmile se 

rozptýlí do atmosféry, začnou reagovat s vodou za tvorby sirných a dusíkatých kyselin, 

které padají na zem ve formě deště. Může také vznikat malé množství kyseliny 

chlorovodíkové. Zvýšená kyselost v půdě a ve vodních tocích se nepříznivě projevuje na 

rybách a rostlinstvu. 

3.2.2. Skleníkový efekt 
Vlivem skleníkového efektu se vytváří teplejší prostředí než je v okolí, neboť 

dochází k pronikání slunečního záření ochrannou ozónovou vrstvou a infračervené záření 

ohřívá vnitřní prostor. Na stejném principu brání některé plyny v atmosféře 

infračervenému záření unikat do vesmírného prostoru. Nejdůležitějším skleníkovým 

plynem je oxid uhličitý CO2 cca 50 %, vznikající spalováním fosilních paliv. Spálením 

jednoho litru benzínu vznikne 2,4 kg CO2 zatímco spálením stejného množství nafty 

vznikne 2,7 kg CO2. Dalšími skleníkovými plyny jsou freony cca 14 %, methan cca 18 %, 

přízemní ozon cca 12 % a oxidy dusíku cca 6 %. 

Předpokládá se, že při současné úrovni znečišťování ovzduší vzroste průměrná 

teplota na Zemi do roku 2100 o 1,5 - 4,5 0C. Což se nezdá mnoho, ale tato skutečnost by 

mohla mít katastrofální důsledky. Globální teplota se sice změnila v historii planety již 

několikrát, ale ne tak velkou rychlostí. Jak se země ohřívá, vzroste teplota vody 

v oceánech, roztají ledovce a zvýší se hladina moří.. Mnohé druhy rostlin a zvířat nebudou 

schopné se adaptovat novým podmínkám. Záplavy a přírodní katastrofy budou mnohem 

častější a jejich důsledky závažnější. 

 

3.3. Omezení emisí ze spalovacích motorů 
Více než 98% všech spalovacích motorů u nás i ve světě je využíváno k pohonu 

dopravních prostředků všech druhů. V dohledné době se tento poměr významně nezmění.  

 Zatím nejsou k dispozici dostatečně výkonné a provozně spolehlivé akumulátory 

elektřiny, které by ve větší míře umožnily přechod na elektrickou trakci. Jiné typy pohonů 
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jako jsou třeba setrvačníky, stlačený vzduch, solární články, palivové články aj. rovněž 

nejsou ještě v tak pokročilém stádiu technologického rozvoje, aby umožnily masové 

využití v kratším časovém období, např. do 10-ti let. Proto základem pohonu dopravních 

strojů zatím zůstanou benzinové zážehové, naftové vznětové a leteckým petrolejem 

poháněné proudové motory.  

I přes významné možnosti zkvalitnění spalovacího procesu v příslušných motorech 

konstrukčními úpravami, zpřesněným dávkováním paliva, možnosti zneškodňování CO, 

NOx a uhlovodíků na katalyzátorech, vždy určitý obsah škodlivin budou emitovat a tím 

poškozovat atmosféru. Příznivější složení spalin spolu s menším opotřebením motorů při 

zachování příznivého dojezdu vozidel vykazují motory poháněné zkapalněnými plyny 

(zemní plyn, propanbutan), alkoholy (metanol, etanol), bionafta a hybridní pohony 

(spalovací motor - alternátor - akumulátor - elektromotor).    

Emise mohou být kontrolovány přímo u zdroje nebo čištěny dříve, než výfukové 

plyny přejdou do vzduchu. Původní výzkum byl zaměřen na čištění výfukový plynů po 

opuštění motorů instalací katalyzátorů do výfukového systému. Dále výroba hledala 

možnosti v snížení emisí navrhováním motorů na chudé směsi. V těchto motorech je 

spalováno méně paliva a je vydáváno méně emisí oxidů uhelnatého a oxidů dusíku. 

Uhlovodíkové emise mohou být sníženy užitím oxidačního katalyzátoru.  

 

3.3.1. Katalyzátory 
Katalyzátory montované do vozidel odstraňují emise chemickou reakcí na povrchu 

jejich aktivní části. Katalyzátor se touto reakcí nemění a může pokračovat v činnosti – není 

to filtr. V současné době jsou katalyzátory konstruovány tak, že nebrání protékání 

výfukových plynů, což byl hlavní důvod snížení výkonu. Katalyzátor je zničen, jestliže 

motor běží na olovnaté palivo. 

Řízené katalyzátory snižují emise NOx o 95 %, CxHy o 90 %, CO o 80 %, zatímco 

neřízené zhruba o 50 % až 70%. S neřízenými katalyzátory není možné dosáhnout 

předepsaných limitů. Řízené katalyzátory zase neredukují emise efektivně za všech 

podmínek, zejména je-li motor studený. 
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3.3.2. Motory na chudé směsi 
Emise plynných exhalátů závisejí na poměru vzduchu a paliva v motoru, takže 

motory běžící na bohatou směs produkují více CxHy  a CO a méně NOx. Emise oxidů 

dusíku jsou největší při optimálním poměru vzduchu a paliva při dokonalém spalování. 

Konvenční motory běží nejlépe na směs paliva a vzduchu v poměru 1:14,7. Na chudé 

směsi běží tento motor nepravidelně. Speciální motory na chudé směsi jsou konstruovány 

na poměr paliva a vzduchu 1:18. Emise oxidů dusíku a oxidů uhelnatého jsou u motorů na 

chudé směsi podstatně nižší než u konvenčních motorů, ale ne tak nízké jako u motorů 

s trojcestnými katalyzátory. Po omezení CxHy a CO byla velká naděje vkládána do 

oxidačního katalyzátoru, avšak motory na chudé směsi nesplňovaly limity pro oxidy 

dusíku. 
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4. Odsířování elektráren 
Snižování emisí oxidů síry a dusíku bylo vyvoláno přijetím zákona o ovzduší 

309/91 Sb., resp. jeho novely zákona 218/92 Sb. Zákon zavedl emisní limity pro nové 

zdroje, přičemž tyto limity byly vyhlášeny jen pro stření a velké zdroje znečišťování. Za 

střední zdroje považuje zákon zařízení na spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 

MW, za velké zdroje o tepelném výkonu nad 5 MW. Zákon uložil dosáhnout emisní limity 

nejpozději do 7 let, tj. do konce roku 1998. Každý existující střední a velký zdroj měl 

stanoven emisní limit pro stávající zdroje, který vycházel z minima dosažitelných emisí na 

daném zdroji. Ten stanovila individuálním posouzením Česká inspekce životního 

prostředí. Součástí správného rozhodnutí o emisním limitu pro stávající zdroje byla i doba 

pro dosažení emisního limitu pro zdroje nové, která nesměla překročit 31.12.1998. 

Převažujícím palivem ve velkých a středních zdrojích zůstává severočeské hnědé 

uhlí. Obsah síry se obvykle pohybuje v rozmezí od 0,8 do 1,5 % v původním palivu. 

Dosažení emisních limitů buď vyžaduje přechod na spalování nízkosirných či bezsilných 

paliv, nebo použití procesů odsiřování spalin.  

 

Obrázek č. 1  Porovnání vývoje vypočtených imisních koncentrací v severních Čechách v letech 1991 a 1999 

Zdroj dat: <www.cez.cz/edee/content/file/investori/odsirovani.pdf> 
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4.1. Odsiřovací metody  

 1. dle způsobu zachycování SO2

 regenerační - aktivní látka se po reakci s oxidem siřičitým regeneruje a vrací zpět 

do procesu, oxid siřičitý se dále zpracovává  

 neregenerační - aktivní látka reaguje s SO2 na dále využitelný nebo nevyužitelný 

produkt a zpět do procesu se nevrací  

 

2. dle způsobu aplikace účinné látky  

 mokré - SO2 se zachycuje v kapalině nebo vodní suspenzi aktivní látky  

 polosuché - aktivní látka je ve formě vodní suspenze vstřikována do proudu 

horkých spalin, kapalina se poté odpaří a produkt reakce se zachycuje v tuhém 

stavu  

 suché - SO2 reaguje s aktivní látkou v tuhém stavu  

České elektrárny používají jako metodu pro odsíření spalin převážně mokrou 

vápencovou vypírku. V absorbéru (nádobě o průměru cca 15 m a výšce cca 40 m) 

procházejí kouřové plyny několikastupňovou sprchou, která rozstřikuje vápencovou 

suspenzi, tj. rozemletý vápenec ve vodě. Oxid siřičitý reaguje a vzniká hydrogensiřičitan 

vápenatý, který dále oxiduje na dihydrát síranu vápenatého. Vzniklý produkt - tzv. 

energosádrovec - lze výhodně využít pro výrobu sádry, stavebních dílů, cementu a 

stabilizátu. 

 

4.2. Použité odsiřovací metody 
Aplikace konkrétní metody závisí především na velikosti zdroje a na místních 

podmínkách. U středních zdrojů, jejichž tepelné výkony jsou nevelké, se nejvíce uplatnila 

záměna paliva, zejména plynofikace měst, obcí a průmyslových závodů. Rovněž velké 

zdroje o výkonech blízkých k hranici pro zdroje střední, uplatnily buď záměnu uhlí za 

zemní plyn, nebo jednoduché odsiřovací metody, např. dávkování vápna před tkaninový 

odlučovač. Teprve u energetických jednotek o vyšším výkonu se uplatnila metoda odsíření 

vápnem (vápennou suspenzí, vápenným mlékem) v rozprašovacích sušárnách a u převážné 

většiny elektrárenských bloků pak zejména mokrá vápencová metoda, spočívající 

v odsiřování spalin vodní suspenzí vápence s produkcí energosádrovce. Současně bylo 
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započato s výstavbou nových fluidních kotlů spalujících uhlí za atmosférického tlaku 

odsiřováním spalin vápencem dávkovaným za sucha do fluidní vrstvy. 

Do nedávna bylo v devíti uhelných elektrárnách vybaveno technologiemi pro 

odsíření spalin 32 bloků (kotlů) o celkovém instalovaném výkonu 5930 MW: 

 u 30 bloků byla použita mokrá vápencová metoda 

 u 2 bloků byla použita polosuchá metoda odsíření 

Z celkového odsířeného výkonu 5930 MW je 3510 MW odsířené v elektrárnách 

v severozápadních Čechách. 

 
Tabulka č. 7   Instalovaná odsíření kouřových plynů z kotlů elektráren ČEZ 

Elektrárna bloky metoda 
Elektrárna Dětmarovice  4 x 200 MW  mokrá vápencová 
Elektrárna Hodonín  50 MW, 55 MW  fluidní spalování 
Elektrárna Chvaletice  4 x 200 MW  mokrá vápencová 
Elektrárna Ledvice  3 x 110 MW  2 x polosuchá metoda 
    1 fluidní kotel 
Elektrárna Mělník II 2 x 110 MW  mokrá vápencová 
Elektrárna Mělník III  500 MW  mokrá vápencová 
Elektrárna Počerady  5 x 200 MW  mokrá vápencová 
Elektrárna Poříčí II  3 x 55 MW  fluidní spalování 
Elektrárna Prunéřov I  4 x 110 MW  mokrá vápencová 
Elektrárna Prunéřov II  5 x 210 MW  mokrá vápencová 
Elektrárna Tisová I  2 kotle pro  fluidní spalování 
 3 x 57 MW +  

 1 x 12,8 MW  

Elektrárna Tisová II  112 MW  mokrá vápencová 
Elektrárna Tušimice II  4 x 200 MW  mokrá vápencová 

Zdroj dat: ČEZ, <www.cez.cz/edee/content/file/investori/odsirovani.pdf> 

 

Během deseti let, od roku 1993 do 2003, došlo po výstavbě a uvedení odsíření na všech 

elektrárnách ke snížení emisí oxidu siřičitého z původního množství 719.149 tun na 58.346 

tun (z 2,3281 kg SO2/GJ na 0,1886 kg SO2/GJ). 
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4.3. Popis jednotlivých metod 

4.3.1. Mokrá vápencová metoda  
V elektrárnách České republiky se stala převažujícím odsiřovacím systémem mokrá 

vápencová metoda s produkcí energosádrovce.  

Koncepce jednotlivých systémů se značně liší co do uspořádání technologické linky 

i co do typu používaných aparátů. Dále jsou uvedeny zásadní rozdíly mezi jednotlivými 

systémy, které vyplývají vesměs z know - how jednotlivých dodavatelů.  

Absorbéry  

Srdcem odsiřovacího zařízení jsou reaktory, v nichž probíhá zachycení oxidu 

siřičitého, respektive jeho přeměna na konečný produkt. U mokrých procesů jsou to 

absorbéry, jejichž pořizovací náklad činí okolo 40 % všech investičních nákladů na 

odsiřovací zařízení. Absorbéry instalované v elektrárnách České republiky se liší jak tokem 

spalin a absorpční kapaliny, tak i vnitřním vybavením, zejména systémem protikorozní 

ochrany a uspořádání skrápěcích rovin.  

Nejvíce absorbérů je založeno na protiproudém uspořádání toků spalin a absorpční 

suspenze. Absorbéry tohoto typu jsou instalovány v elektrárně Počerady I na 3 blocích o 

výkonu 200 MW, v elektrárně Mělník (2 x 110 MW a 1 x 500 MW), v elektrárně 

Chvaletice (4 x 200 MW) a dalších. Protiproudé absorbéry jsou instalovány v elektrárnách 

Prunéřov II a Dětmarovice. Ojedinělé jsou souproudo - protiproudé absorbéry podle 

koncepce Holter - Lurgi na dvou blocích o výkonu 200 MW v elektrárně Počerady II a dále 

tzv. bublinově - tryskové absorbéry spol. Chiyoda (Japonsko), instalované v elektrárně 

Tušimice II. U nich jsou spaliny zaváděny trubkami několik centimetrů pod hladinu 

absorpční suspenze v jímce absorbéru, čímž se vytváří pásmo směsi spalin a kapaliny ve 

formě bublin, v nichž probíhá intenzivněji oproti jiným absorbérům výměna hmoty. Z 

tohoto důvodu jsou absorbéry menší a lacinější.  

Protikorozní ochrana absorbérů se liší nejčastěji podle know - how dodavatele. 

Většina německých absorbérů je pogumována, japonské používají převážně sklovláknité a 

sklovločkové materiály na bázi polymerů a absorbéry americké převážně tapetování 

vysoce legovanými slitinami. Rozdíly jsou v životnosti. Plasty a guma přežívají optimálně 

10 let, životnost legovaných materiálů je odhadována na 25 let.  
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Výměníky tepla  

Téměř všechny instalace používají pro první fázi ochlazení spalin rotační výměníky 

typu Ljungstrom, založené na přenášení tepla z neodsířených spalin do ochlazených po 

odsiřování pomocí teplosměnných ploch umístěných na rotoru ve skříni, jíž protékají 

spaliny (REGAVO). Odlišné aparáty jsou nainstalovány v Elektrárně Počerady II, kde na 2 

x 200 MW jsou výměníky tzv. ECOGAVO. Jedná se o systém dvou oddělených výměníků 

tepla, v nichž se teplo z horkých ochlazovaných spalin odvádí vodou do chladných 

odsířených spalin a dále tzv. GAGAVO, které je výměníkem typu spaliny - spaliny.  

 

Separace CaSO4 . 2 H2O  

Většina systémů používá k separaci CaSO4 . 2 H2O od kapalné fáze kombinace 

hydrocyklonů s pásovými vakuovými filtry. Výjimkou je použití odstředivek v 

elektrárnách Počerady a Mělník.  

 

Rozptyl spalin chladícími věžemi  

Technologicky odlišné je zařízení v elektrárně Chvaletice, kde jsou odsířené 

spaliny vypouštěny do ovzduší přes chladící věže. Dva absorbéry, každý o prosazení 

jednoho bloku 200 MW, jsou vždy vyústěny do jedné chladící věže. Při tomto uspořádání 

se ušetří investiční náklad za regenerativní výměníky a posilovací ventilátor, který 

napomáhá překonávat tlakovou ztrátu odsiřovací linky.  

 
Vápenec pro odsiřování  

Většina elektráren odebírá vápencový štěrk, který v elektrárně drtí a poté rozemílá 

za mokra v kulových mlýnech. Připravená suspenze se skladuje v míchané nádrži, odkud 

se přivádí do absorbéru.  

Většinou se používají horizontální kulové mlýny, které jsou náročné na prostor. 

Výjimkou jsou vertikální kulové mlýny v elektrárně Tušimice II, které vyrobily Přerovské 

strojírny v americké licenci.  

Samotný vápenec se v současné době odebírá převážně z oblasti lokality Čertovy 

schody (Králův dvůr - Beroun). K disposici jsou však vápence z lomů ve vlastnictví ČEZ, 

Mořina (Barandien) a lom ve Štramberku.  
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Omezení tvorby úsad v absorbérech  

Výraznou vlastností všech systémů odsiřování spalin mokrou vápencovou metodou 

je sklon k tvorbě úsad na stěnách absorbérů a vestavbách, které se vyskytují zejména při 

uvádění zařízení do provozu. Tyto nánosy vyžadují pracné odstraňování podle místa 

vzniku buď ostřikem tlakovou vodou, nebo i vysekáváním.  

Tyto potíže způsobují odstavování zařízení z provozu, kladou neúnosné požadavky na 

údržbu, jsou provázeny nedostatečným proreagováním vypíracího činidla - vápence - a to i 

navzdory skutečnosti, že proces je veden v kyselé oblasti.  

Tvorba nánosů v absorbérech a odlučovačích kapek může být zapříčiněna 

nezvládnutím buď konstrukčními nedostatky, nebo nezvládnutím procesu krystalizace 

dihydrátu síranu vápenatého. Dále tvorba nánosů může být vyvolána komplexním iontem 

fluoridu hlinitého, vznikajícího z fluoru obsaženého ve spalinách, a z hliníku vylouženého 

z popílku zachyceného v absorbéru. Tento iont pak blokuje rozpouštění vápence a 

nerozpuštěné jádro částice je zárodkem pro tvorbu nánosů.  

 

Krystalizace CaSO4. 2 H2O  

Při absorpci oxidu siřičitého vápencovou suspenzí bez použití aditiv se vždy 

pracuje ve stavu přesycenosti vůči rozpustnosti dihydrátu síranu vápenatého. Stupeň 

přesycení suspenze η  

a Ca 
2+ 

. a SO4
2- 

η = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

     K CaSO4 

kde a Ca 
2+ 

. a SO4
2-  

značí aktivity příslušných iontů, KCaSO4 pak součin rozpustnosti, který 

by se měl pohybovat v mezích 1,3 -1,4. Je-li přesycenost suspenze dihydrátu síranu 

vápenatého vyšší, dochází k tvorbě velkého počtu zárodečných krystalů, které se usazují na 

stěnách absorbérů, na jejich vestavbách a na odlučovačích kapek. Je-li nižší, pak se tvoří 

drobné krystaly, které se špatně odvodňují.  
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Krystalizační chemii lze zvládnout vhodnou mírou recirkulace  zárodečných 

krystalů. Má-li dojít k omezení tvorby nadměrného množství zárodečných krystalů CaSO4. 

2 H20 a pokud se dodrží výše citovaný koeficient přesycení, pak dochází k ukládání 

přesyceného roztoku na již vytvořených zárodcích. Důsledkem je jejich narůstání a tím 

snadnější odvodňování a separace větších krystalů od matečného roztoku.  

 

Vliv fluoru a hliníku na tvorbu úsad  

Jiným důvodem pro tvorbu nánosů ve skrubrech a odlučovačích kapek může být 

blokace rozpouštění vápence v důsledku tvořícího se komplexního fluorohlinitanového 

iontu, který způsobuje tzv. oslepnutí vápence. Ten se tvoří z fluoru ve spalinách, do nichž 

se dostává při spalování uhlí. Při aplikaci moderních absorbérů se fluor vypírá v samotné 

absorpční suspenzi. Zatím co aparáty první generace měly samostatný chladící okruh pro 

spaliny, obvykle spojený s předpíráním spalin vodou a poté následovala samotná pračka, 

moderní absorbéry mají tyto funkce spojeny v jediném aparátu, kde vespod je jímka a nad 

ní samotná absorpční zóna. Tím se ovšem fluor zachycuje do prací suspenze a společně s 

ním i zbytkový popílek, nezachycený v elektroodlučovači. Hliník obsažený v popílku se 

tak dostává do absorpční suspenze, kde se v kyselém prostředí postupně vyluhovává. Čím 

je pH absorpční suspenze nižší, tím je jeho vyluhování významnější.  

Provozovatelé se obvykle dopouští chyby, pokud při nálezu vápence v dihydrátu 

síranu vápenatého se pokouší snížit jeho obsah přechodem do kyselejší oblasti. Tím i 

narůstá množství rozpuštěného hliníkového iontu v suspenzi, kde vytváří s fluorem ze 

spalin fluorohlinitanový komplex, který zhoršuje stupeň využití vápence a tím i přispívá k 

tvorbě nežádoucích nánosů..  

Rozbory, které byly provedeny na VŠCHT, v Ústavu koksochemie, plynárenství a 

ochrany ovzduší atomovou absorpční spektrometrií a iontovou chromatografií prokázaly u 

odsiřovacího zařízení na jedné z elektráren spalujících chomutovské uhlí, že cirkulační 

voda obsahuje vysoký obsah fluoru v obíhající vodné fázi a také určité koncentrace 

rozpuštěného hliníku. Analýza sedimentu ze vzorku cirkulační vody pak po rozpuštění v 

lučavce královské prokázala obsah hliníku a fluoru.  
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Konstrukční nedostatky  

Mezi konstrukční nedostatky náleží nedostatečné omývání povrchu absorbérů nebo 

jeho předchladiče v chladící zóně absorbéru. Spaliny, které přicházejí z výměníku tepla 

mívají teplotu v mezích 110 -140 °C a na teplotu absorpce, která bývá 55 - 60 °C se chladí 

adiabatickým odpařováním vody, ať již samotné nebo ze suspenze. Při nedostatečně 

zkrápěném povrchu dochází k odpařování vody ze suspenze na povrchu aparátu a k jeho k 

zarůstání úsadami, tvořenými především dihydrátu síranu vápenatého nebo, v případě 

zkrápění vodou, i zbytkovým popílkem neodloučeným ze spalin v elektroodlučovačích. 

Tyto nedostatky lze odstranit dodatečným zabudováním ostřiků stěn, po případě i 

usměrněním toku spalin tak, aby byl rovnoměrný po celém průřezu aparátu  

 
Dosavadní zkušenosti  

Všechny instalace mokré vápencové metody v průběhu zkušebního provozu se 

potýkaly v menší či větší míře s tvorbou úsad a nánosů. Většinou, po zvládnutí optimálního 

režimu provozu technologie, se podařilo tyto problémy minimalizovat na úroveň běžnou v 

zahraničí, tj. čištění praček asi dvakrát do roka.  

4.3.2. Ostatní odsiřovací systémy  
Při použití fluidních kotlů se počítá s odsiřováním spalin suchou vápencovou 

metodou přímo ve fluidní vrstvě. Ve 4 uhelných elektrárnách (Hodonín, Poříčí, Tisová a 

Ledvice) bylo vybudováno a zprovozněné celkem 7 nových fluidních kotlů o celkovém 

parním výkonu 1890 t/h (elektrický výkon 497 MW). 

Fluidní kotle jsou technologií spalování, která umožňuje přímé snižování emisí. 

Současná generace fluidních kotlů odsiřuje mletým vápencem, který se přidává do 

spalovací komory kotle. Množství přidávaného vápence se pohybuje mezi 2 - 3 násobkem 

stechiometrie a účinnost odsíření by měla dosahovat 80 – 90 %. Při koncentraci SO2 v 

neodsířených spalinách cca 3000 - 4000 mg. mn
-3 to znamená, že možnost dosažení 

koncentrace 400 mg. mn-3 leží na hranici běžně uváděného stechiometrického násobku. 

Většina tepláren za účelem plnění emisních limitů přešla na spalování zemního plynu. 

Větší teplárny uvažovaly o použití vápna buď v mokrosuchém způsobu, obdobném jako v 

elektrárně Ledvice, nebo o použití sorpce SO2 vápnem za sucha ve fluidním absorbéru či o 

dávkování vápna před elektroodlučovače kotlů.  
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Mokrosuchá absorpce oxidu siřičitého vápnem  

V elektrárně Ledvice je instalován způsob odsiřování spalin vápnem s použitím 

rozprašovacích sušáren na dvou blocích o instalovaném výkonu 110 MW. Elektrárna 

spaluje relativně kvalitní uhlí s nižším obsahem síry.  

Předností této metody je ve srovnání s mokrou vápencovou metodou jednoduchost 

a nižší investiční náročnost. Mezi nevýhody náleží vyšší náklady na vápno a omezená 

využitelnost produktu odsiřování (směs síranu a siřičitanu vápenatého s volným CaO a 

popílkem). Lze však zaznamenat jeho využívání při výrobě cementu a hlavně při výstavbě 

stěn a dna deponií komunálních odpadů  

  

Popis konkrétního zařízení pro odsíření kouřových plynů – mokrá vápencová metoda 

se zavedením spalin do chladicích věží – Elektrárna Chvaletice 

 

Základní parametry odsiřovacího zařízení: 

Počet a výkon odsiřovaných bloků    4 x 200 MWe    

Počet absorbéru      2 

Objem spalin do jednoho absorbéru    583 200 až 2 174 400 Nm3/hod 

Obsah SO2  v nevyčištěných spalinách   7 000 mg/ Nm3

Koncentrace popílku na vstupu do absorbéru  max 200 mg/ Nm3  

Obsah SO2 v čistých spalinách    garantováno 400,  

běžně do 200 mg/ Nm3  

Koncentrace TZL v čistých spalinách   garantováno 50,  

běžně do 200 mg/ Nm3  

Účinnost odsíření      94,3 % a vyšší 

 

Odsíření v Elektrárně Chvaletice umožňuje variabilní provoz podle požadavků 

energetické soustavy. Kouřovody ze všech čtyř kotlů jsou na straně neodsířených spalin 

propojeny s možností najíždění do starého suchého komínu. Výstupní kouřovody čistých 

spalin jsou zavedeny vždy do dvou sousedních věží (celkově pro odsíření slouží tři věže ze 

čtyř), takže provoz elektrárny není omezen ani v případě, že je jedna z chladicích věží 

odstaveny. Pro odsiřování je použit vápencový štěrk. V elektrárně je mokrou cestou mlet 

na požadovanou jemnost.  
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Produkt odsíření – energosádrovec – je odvodňován na zbytkovou vlhkost nižší než 

15 %. Je buď prodáván (odvoz po železnici nebo nákladními auty) nebo míchán se 

struskou, popílkem a odpadní vodou na tzv. stabilizát a použit na zpětné utváření krajiny 

po dřívější důlní činnosti jako certifikovaný vedlejší energetický produkt. 

 

 
Obrázek č. 2    Schéma odsíření Elektrárny Chvaletice 

Zdroj dat: ČEZ, <www.cez.cz/edee/content/file/investori/odsirovani.pdf> 
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Převážná výrobní kapacita elektráren je odsířena osvědčenými nejúčinnějšími mokrými 

metodami pomocí vápence. Jednotlivá provedení se sice liší podle toho, co spalování uhlí a 

technologie bloků v jednotlivých elektrárnách umožňuje, přesto dosažené konečné efekty 

vyčištění plynů jsou srovnatelné. 

 

4.3.3. Využití vedlejších energetických produktů u elektráren 
Při výrobě elektrické energie v uhelných elektrárnách vznikají produkty 

spalovacího procesu (struska a popílek) a z procesu odsiřování kouřových plynů 

energosádrovec. V minulosti byly struska a popílek dopravovány ve formě hydrosměsi do 

prostor jejich uložení, takzvaných odkališť. S cílem ekologizace provozu uhelných 

elektráren začal být od poloviny 90. let minulého století prosazován způsob ukládání 

suchou cestou, který je šetrnější k životnímu prostředí – podstatně snižuje množství vody, 

které přichází s ukládaným materiálem do styku a omezuje tak vypouštění vody do 

recipientu. Dalším krokem v ekologizaci byla certifikace produktů spalování a 

energosádrovce jako stavebních materiálů a to jednotlivě i ve směsích, jejich vlastnosti 

dále omezily množství vodních výluhů z ukládaných materiálů. Tyto směsi známé pod 

názvy stabilizát, deponát a aglomerát jsou s úspěchem používány k tvarování krajiny, 

zahlazování následků důlní činnosti a ke stavebním účelům. Všechny jsou považovány za 

vedlejší energetické produkty. 

4.3.4. Nakládání s vedlejšími energetickými produkty 
Vyrobená elektřina a teplo jsou hlavními energetickými produkty ČEZ. Tuhé 

zbytky po spalování uhlí (popel) a z čištění spalin v uhelných elektrárnách 

(energosádrovec) jsou pro nás vedlejší energetické produkty. Využití vyprodukovaných 

VEP má podle platného zákona o odpadech přednost před jejich odstraněním jako odpadů. 

Využití VEP při rekultivacích nebo ve stavebnictví nahrazuje přírodní neobnovitelné 

zdroje. Množství VEP považujeme proto za jedno z měřítek našeho environmentálního 

profilu v nakládání s odpady.  

 

Nakládání s energosádrovcem  

Přírodní minerál - sádrovec - je cenným stavebním materiálem ve většině vyspělých 

zemí. Je laciný a dobře se s ním pracuje. Lze jej využívat při výrobě cementu jako 
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regulátoru tuhnutí, dále na výrobu sádrových stavebních materiálů jako např. 

sádrokartonových desek, sádrových deskových materiálů, na výrobu sádrových omítek pro 

strojní omítání a také do jisté míry i při výstavbě parkovacích ploch a silnic jako posypový 

materiál.  

V uplynulém desetiletí bylo využívání sádrových stavebních materiálů v ČR velice 

nízké a činilo cca 2 - 3 kg na obyvatele za rok, zatímco ve vyspělých zemích činí 30 - 52 

kg na obyvatele za rok. Využití sádrovce pro výrobu sádrových stavebních materiálů 

bránila především nízká kvalita českého sádrovce u Kobeřic, který je znečištěn příměsmi a 

pro zpracování na sádrové materiály není vhodný. Odborné kruhy bývaly velice skeptické 

k jeho zavedení do stavební praxe v uplynulých letech. Zdá se, že s odsiřováním došlo k 

rozvoji jeho využití. Tak např. elektrárna Počerady, která na svých pěti blocích o celkovém 

výkonu 1000 MW produkuje ročně 240 - 250 tis. tun sádrovce, který se prakticky úplně 

prodá zákazníkům. Převážnou část odebere závod na výrobu sádrokartonových desek 

Knauf Počerady. Také další elektrárny počítají s odbytem vyrobeného "energosádrovce". 

V elektrárně Prunéřov se počítá se stavbou závodu na výrobu sádrových omítkových 

směsí, s částečným využitím se počítá v elektrárně Mělník. Produkce Elektrárny Tušimice 

II a elektrárny Prunéřov II není využívána, ale produkuje se stabilizát pro ukládání ve 

vytěžených prostorách dolů. Je jasné, že produkce energosádrovce nebude moci být 

zužitkována v plném objemu, avšak jeho deponování v dolech není hygienicky závadné 

4.4. Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění 
spalin 

4.4.1. Požadavky kladené na zdroje 
Požadavky kladené novou legislativou se liší dobou, kdy bylo vydáno první 

stavební povolení. Zdroje, na které bylo vydáno stavební povolení od 1. července 1987 do 

31. prosince 2002 musí plnit od 1. ledna 2003 emisní limity podle původní úpravy směrnicí 

88/609/EEC. To znamená, že např. místo původně stanoveného emisního limitu pro zdroje 

o tepelném příkonu (TP) vyšším než 500 MW, které mají emisní limity 500 mg.mn-3, musí 

tyto kotle do 1.1. 2008 dosáhnout hodnoty 400 mg.mn, což se může nepříznivě dotknout 

např. poměrně nových fluidních kotlů. Emisní limity pro fluidní kotle jsou v tomto případě 

stejné jako pro ostatní kotle.   

Zdroje, na které bylo vydáno stavební povolení po 1. dubnu 2003 musí plnit emisní 

limity ještě přísnější, a to podle nové směrnice 80/2001/EC. Nové emisní limity, které musí 
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být dosaženy zvláště velkými zdroji (ZVZ), tj. zdroji >50 MW TP součtového příkonu 

zdroje, staví před některé stávající ZVZ zdroje další požadavky na snížení emisí. Zdroje, 

na které bylo vydáno stavební povolení u prvního objektu před 1. červencem 1987 musely 

předložit do 30.6.2004 plán snížení emisí s cílem dodržet emisní stropy a tento plán splnit 

nejpozději do 31.12.2007. Zdroje určené k útlumu, které se zavázaly, že budou 

provozovány v období od 1.1.2008 do 31. prosince 2015 kumulativně nejvýše 20 000 

hodin, nemusí zpřísněné hodnoty plnit. Jinak všechny zdroje na uhlí o TP vyšším než 500 

MW budou muset splňovat emisní limit 400 mg.mn-3 (6 % O2, suchý plyn).To se dotkne 

většiny ZVZ na bázi fluidních kotlů, které budou muset uvažovat o dodatečném odsíření, 

např. instalací polosuché vápenné metody odsiřování spalin za kotel.  

Zcela nové kotle (NV 352/2002 Sb. hovoří o „budoucích“ ZVZ) na které bylo 

vydáno stavební povolení po 1. lednu 2003 nebo byly uvedeny do provozu po 27. listopadu 

2003, musí respektovat mnohem přísnější emisní limity, např. pro tuhá paliva: 

 
Tabulka č. 8 Emisní limity pro ZVZ 

  Tepelný příkon 50 - 100 MW 100 - 300 MW víc jak 300 MW 

  limity pro SO2 850 200 200 

  limity pro NOx 400 200 200 

  limity pro TZL 50 30 30 
Zdroj dat:. Vejvoda, J.,  Buryan,P. Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin 
 

 

Dosažení hodnoty 200 mg.mn-3 (6 % O2, suchý plyn) pro oxid siřičitý pak 

prakticky vylučuje dosud užívané suché a polosuché metody odsiřování spalin. Obdobně 

tyto zdroje musí dosáhnout přísnějších hodnot limitů pro NOx (NO2), např. pro zdroje o TP 

>100 MW 200 mg.mn-3 a pro tuhé znečišťující látky (TZL) hodnotou 30 mg.mn-3.  

Pro velké a střední energetické zdroje (tj. zdroje > 0,2 MW tepelného příkonu do 50 

MW TP) legislativní úprava z roku 2002 žádné významnější požadavky nepřinesla a ani je 

nelze v nejbližších letech předpokládat. 

Nové požadavky na energetická zařízení se týkají tří látek znečišťujících ovzduší, 

jimiž jsou SO2, NOx a TZL.  
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5. Legislativa 

5.1. Legislativní situace 
Nástroje snižování emisí jsou z převážné části založeny právními předpisy, zejména 

zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen 

zákon o ochraně ovzduší) a na něj navazujícími prováděcími předpisy. Tato právní úprava 

byla přijata v polovině roku 2002 a transponovala veškeré tehdy platné právní předpisy 

Evropských společenství a předjímala i některá další opatření, která v té době nebyla na 

úrovni Evropských společenství přijata. V platnosti byla ponechána ta ustanovení 

předchozí právní úpravy, která se v praxi osvědčila.  

Některé nástroje, které byly zákonem o ochraně ovzduší zavedeny nově, byly 

formulovány nesrozumitelně, často příliš složitě či nejednoznačně. Novelami zákona o 

ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů byla řada nedostatků úplně nebo alespoň 

částečně odstraněna, přesto jsou další zásadnější úpravy žádoucí. Důvodem je mimo jiné 

neúčinnost stávajícího systému normativních a ekonomických nástrojů ve vztahu k dalšímu 

snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší.  Vliv na snižování emisí a znečištění ovzduší 

mají též některé další právní předpisy, zejména v oblasti integrované prevence, nakládání s 

odpady, provozu na pozemních komunikacích a energetiky. 

 

5.2. Plnění emisních limitů a ostatních limitních hodnot  
Dodržování emisních limitů a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování 

ovzduší kontroluje Česká inspekce životního prostředí. Počet provedených prověrek, revizí 

a kontrol v období 2001 až 2005 činil v průměru 4500 ročně a počet udělených pokut v 

průměru 400 ročně. Lze tedy konstatovat, za předpokladu že kontroly České inspekce 

životního prostředí jsou reprezentativním výběrem z cca 34 000 regulovaných zvláště 

velkých, velkých a středních zdrojů, že více než 90 % provozovatelů zdrojů znečišťování 

ovzduší nemá problémy s dodržováním emisních limitů a dalších podmínek provozování 

zdrojů. 

Z vývoje úrovní znečištění ovzduší vyplývá, že ani důsledné dodržování 

současných legislativních požadavků na zdroje znečišťování ovzduší není dostatečné k 

tomu, aby byly plošně dodržovány všechny stanovené přípustné úrovně znečištění ovzduší. 

K významnému překračování těchto úrovní pak dochází zejména u PM10 a benzopyrenu. 
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5.3. Ochrana ovzduší v kontextu Evropské unie 
Z pohledu kvality ovzduší patří Česká republika k nejhorším státům Evropské unie. 

V členských státech Evropské unie je sledován indikátor pro kvalitu ovzduší, vyjádřený 

jako roční průměrná koncentrace PM10, které je v daném roce v průměru exponována 

populace ve městech jednotlivých členských států Evropské unie. Hodnoty tohoto 

indikátoru jsou pro období 2001 až 2004 uvedeny v tabulce.  

 
Tabulka č. 9   Úroveň znečištění ovzduší PM10 ve státech EU 
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2001 27 26 32 - 41 36 39 38 36 37 37 32 32 24 24 22 18 18 16 20

2002 28 27 60 31 43 41 46 37 34 29 29 34 26 26 23 22 19 21 17 - 

2003 30 29 55 44 39 48 46 41 36 31 30 36 32 30 26 24 20 19 16 14

2004 27 26 50 41 40 40 37 36 35 33 32 32 25 23 23 21 18 18 14 12

Zdroj dat: Národní program snižování emisí České republiky, Ministerstvo životního prostředí. Eurostat 
 

 

Česká republika patří dlouhodobě na základě hodnocení tohoto indikátoru 

k nejhorším zemím v Evropské unii, přičemž hůře jsou na tom zejména země jižní Evropy, 

které mají pro znečištění ovzduší prachovými částicemi větší předpoklady. Hodnota tohoto 

indikátoru pro Českou republiku byla v roce 2004 cca na 150 % průměru 25 států 

Evropské unie.  

 

V přiložených grafech je pro srovnání uvedena Česká Republika jako jedna 

z nejhorších zemí a Finsko jako jedna ze zemí s nižším obsahem primárních částic PM10. 

Ve výsečovém grafu jsou hodnoty pro dané země za roky 2001 a 2004 zprůměrovány. 
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Graf č. 6   Úroveň znečištění ovzduší PM10 ve Finsku a v ČR v jednotlivých letech 

Zdroj dat: Národní program snižování emisí České republiky, Ministerstvo životního prostředí. Eurostat  

 

 

Úroveň znečištění ovzduší PM10
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Graf č. 7   Úroveň znečištění ovzduší PM10 ve Finsku a v ČR v procentech 

Zdroj dat: Národní program snižování emisí České republiky, Ministerstvo životního prostředí. Eurostat 

 

Směrnicí 2001/80/EC byly orgány Evropského společenství stanoveny nové emisní 

limity pro spalovací zařízení o tepelném příkonu vyšším než 50 MW. Tyto limity a další 

požadavky na provoz zdrojů byly převzaty do národních legislativ členských států. V 

České republice byly vydány v návaznosti na zákon o ovzduší 86/2002 Sb. formou nařízení 

vlády 352/2002 Sb. 
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6. Závěr 
 

Problematika kvality ovzduší v České republice zůstává i nadále otevřené téma. I když 

bylo v minulosti dosaženo výrazného pokroku v oblasti snižování emisí, stále je prostor 

pro zlepšování. Technická opatření, která byla provedena v letech 1996–1998 na uhelných 

elektrárnách, se významně projevila ve snížení množství vypouštěných emisí do ovzduší. 

Bohužel není pochyb o tom, že špatná kvalita ovzduší je největším problémem českého 

životního prostředí. Zhoršená kvalita ovzduší má velmi významný vliv na zdraví celých 

skupin populace. Z výsledků měření znečišťujících látek v celostátní měřící síti je možno 

říct, že znečištění ovzduší v posledních letech postupně klesá. Výrazné zlepšení nastalo 

přijetím legislativních norem, konkrétně zákonem o ochraně ovzduší. Ačkoliv došlo 

k výraznému zlepšení, zejména automobilová doprava a vytápění domácností znamenají 

pro kvalitu ovzduší velký problém, neboť na rozdíl od velkých průmyslových zdrojů 

nepodléhají centrální regulaci z hlediska požadavků na emisní parametry. Nové 

automobily musí splňovat emisní normy EURO, ovšem specifickým problémem ČR je 

jednak vysoké průměrné stáří vozů a jednak obrovský nárůst kamionové dopravy po našem 

vstupu do EU. V portfoliu energetických zdrojů mají v současné době své nezastupitelné 

místo i obnovitelné zdroje. Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají rozhodující 

roli, ale jejich význam spočívá v šetrném přístupu k životnímu prostředí a event. 

možnostem budoucího využití ve větším rozsahu. Maximální využívání obnovitelných 

zdrojů je i jedním z klíčových bodů energetické politiky EU. K obnovitelným zdrojům 

energie se v podmínkách ČR řadí především využití energie vody, větru, slunečního záření, 

biomasy a bioplynu, energie prostředí využívaná tepelnými čerpadly, geotermální energie a 

energie kapalných biopaliv.  
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Vývoj emisí jednotlivých znečišťujících látek 

Emisní bilance jednotlivých znečišťujících látek, které jsou uvedeny v tabulce č. 2 

jsou podrobně uvedeny v těchto tabulkách.  

 

Emise oxidů dusíku NOx

Významným pozitivním jevem je klesající resp. nerostoucí trend emisí oxidů dusíku 

NOx z rozhodujících sektorů: veřejné energetiky resp. silniční dopravy. 

 
Tabulka č. 1   Podíl jednotlivých sektorů na celkových emisích NOx [kt/rok] 

Znečišťující látka: NOx Celkové roční emise [kt] 
Sektor / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Veřejná energetika 104,61 104,00 102,73 104,51 99,50 97,32 
Průmyslová energetika 37,99 38,95 39,43 36,72 37,68 35,11 
Doprava 108,27 109,63 101,51 105,90 103,91 107,20 
Ostatní sektory 34,86 33,29 35,39 32,52 32,56 32,81 
Fugitivní emise z nakládání s tuhými palivy 0,01 0,01 0,01 0,02 0,10 0,04 
Průmysl  5,20 4,68 4,24 2,36 3,59 3,72 
Spalování odpadů 0,04 0,04 0,42 0,63 0,55 0,51 

Celkové emise 290,98 290,60 283,73 282,66 277,89 276,71 
Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 
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Graf č. 1   Znázornění nejvýznamnějších energetických sektorů 

Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 

 



Emise oxidu siřičitého SO2

Emise oxidu siřičitého pocházejí převážně z velkých a zvláště velkých spalovacích 

zdrojů (ze sektorů veřejné a průmyslové energetiky). V obou těchto sektorech lze v období 

2000 až 2005 vysledovat uspokojivý klesající trend.  

Na druhé straně dochází k pozvolnému nárůstu emisí oxidu siřičitého ze sektoru 

vytápění domácností, který může být způsoben postupným návratem ke spalování tuhých 

fosilních paliv v domácnostech. 

 
Tabulka č. 2   Podíl jednotlivých sektorů na celkových emisích SO2 [kt/rok] 

Znečišťující látka:SO2 Celkové roční emise [kt] 
Sektor / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Veřejná energetika 140,20 127,72 131,44 144,40 141,62 139,99 
Průmyslová energetika 70,56 62,18 43,97 40,61 40,32 41,21 
Doprava 2,22 2,43 2,72 3,06 3,33 1,23 
Ostatní sektory 32,89 33,10 38,95 35,33 33,22 34,58 
Fugitivní emise z nakládání s tuhými palivy 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,04 
Průmysl  4,22 3,69 3,67 2,18 1,33 1,54 
Spalování odpadů 0,01 0,01 0,05 0,05 0,03 0,03 

Celkové emise 250,11 229,14 220,81 225,65 219,90 218,62 
Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 
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Graf č. 2   Znázornění nejvýznamnějších energetických sektorů 

Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 

 



Emise těkavých organických látek VOC 

Emise těkavých organických látek se daří snižovat především zaváděním opatření 

v oblastech nakládání s těkavými organickými látkami. Významný pokles lze také 

zaznamenat u sektoru silniční doprava.  

 
Tabulka č. 3   Podíl jednotlivých sektorů na celkových emisích VOC [kt/rok] 

Znečišťující látka:VOC Celkové roční emise [kt] 
Sektor / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Veřejná energetika 8,60 7,75 6,50 7,15 7,65 6,58 
Průmyslová energetika 6,76 4,72 4,87 4,97 4,88 3,88 
Doprava 60,41 59,27 52,68 53,38 49,56 48,53 
Ostatní sektory 26,46 25,19 28,33 28,61 23,96 24,80 
Fugitivní emise z nakládání s tuhými palivy 0,02 0,01 0,15 0,10 0,13 0,08 
Průmysl  0,71 0,69 0,86 0,42 0,63 0,77 
Používání barev 39,95 39,60 39,08 38,64 38,53 39,40 
Odmašťování a suché čištění 26,96 25,35 23,29 19,86 18,26 17,60 
Výroba a zprac. chem. produktů 15,04 14,35 14,36 14,36 14,36 13,00 
Ostatní  28,23 27,40 26,69 26,02 25,82 25,20 

Celkové emise 213,14 204,33 196,81 193,51 183,78 179,84 
Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 
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Graf č. 3   Znázorněny hodnoty z dopravy, kde je vidět výrazný pokles hodnot 

Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 

 



Emise amoniaku 

Emise amoniaku pocházejí prakticky pouze ze zemědělských sektorů, zde je dobře 

patrný pokles emisí amoniaku v důsledku zavedení plánů správné zemědělské praxe a 

poklesu počtu chovaných zvířat.  

Vzhledem k tomu, že emisní bilance amoniaku je založena pouze na výpočtu a 

nikoliv na měření, existují v emisní bilanci nejistoty, které se postupně daří odstraňovat. 

 
Tabulka č. 4   Podíl jednotlivých sektorů na celkových emisích NH3 [kt/rok] 

Znečišťující látka:NH3 Celkové roční emise [kt] 
Sektor / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Veřejná energetika - - 0,01 0,03 0,03 - 
Průmyslová energetika 0,10 0,20 0,25 0,10 0,04 0,14 
Doprava 1,52 1,68 1,93 2,22 2,32 2,39 
Průmysl  - - 0,25 0,23 0,16 0,28 
Zpracování mrvy 72,05 65,22 62,27 71,83 66,83 63,77 
Ostaní sektory 0,37 0,28 - 0,07 0,02 0,62 

Celkové emise 74,04 67,38 64,71 74,48 69,40 67,20 
Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 
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Graf č. 4   Znázorněny hodnoty zpracování mrvy v zemědělství 

Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 

 

 



Emise primárních částic PM10 a PM2,5

Primární částice PM10 a PM2,5 jsou emitovány zejména spalovacími procesy (spalováním 

uhlí a biomasy ve stacionárních zdrojích a pohonných hmot v motorech dopravních 

prostředků). Nejvýznamnější jsou energetické sektory (veřejná a průmyslová energetika a 

vytápění domácností), které tvoří přibližně dvě třetiny % celkových emisí PM10. 

Nejvýznamnějším sektorem je pak jednoznačně vytápění domácností. 

 
Tabulka č. 5   Podíl jednotlivých sektorů na celkových emisích PM10 [kt/rok] 

Znečišťující látka:PM10 Celkové roční emise [kt] 
Sektor / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Veřejná energetika 3,68 3,68 3,99 5,00 4,53 3,70 
Průmyslová energetika 3,53 3,53 4,92 3,02 3,97 5,43 
Doprava 6,86 7,19 6,92 7,31 7,43 8,11 
Ostaní sektory 16,39 16,36 15,58 16,39 17,52 16,63 
Vytápění domácností 12,40 12,46 13,79 15,23 12,72 12,90 
Průmysl  5,64 5,64 6,09 4,79 2,41 2,49 

Celkové emise 39,50 39,97 39,70 38,05 33,71 36,39 
Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 
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Graf č. 5    Znázorněny nejvýznamnější energetické sektory 

Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 

 

 



Tabulka č. 6     Podíl jednotlivých sektorů na celkových emisích PM2,5 [kt/rok] 

Znečišťující látka:PM2,5 Celkové roční emise [kt] 
Sektor / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Veřejná energetika 3,33 3,33 3,57 4,73 3,70 2,46 
Průmyslová energetika 2,48 2,48 3,46 2,15 2,76 3,70 
Doprava 6,19 6,51 6,17 6,57 6,62 7,23 
Ostaní sektory 9,88 9,86 9,37 9,63 9,70 9,98 
Vytápění domácností 6,43 6,55 7,20 7,57 6,64 6,83 
Průmysl  3,15 3,15 3,34 2,51 1,63 1,20 

Celkové emise 27,44 27,87 26,91 26,03 23,73 24,57 
Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 
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Graf č. 6    Znázorněny nejvýznamnější energetické sektory 

Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Emise polycyklických aromatických uhlovodíků PAH 

Emisní bilance polycyklických aromatických uhlovodíků jasně dokládá potřebu 

řešit emise ze sektoru vytápění domácností. Tento sektor je z důvodů nekvalitního 

spalování tuhých paliv (uhlí a biomasy) v nevyhovujících domácích topeništích 

dlouhodobě bezkonkurenčně nejvýznamnějším zdrojem těchto karcinogenních látek. 

 
Tabulka č. 7   Podíl jednotlivých sektorů na celkových emisích PAH [kt/rok] 

Znečišťující látka:PAH Celkové roční emise [kt] 
Sektor / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Veřejná energetika 0,42 0,26 0,07 0,08 0,12 0,38 
Průmyslová energetika 1,06 0,91 0,96 0,85 0,93 0,84 
Doprava 0,62 0,69 0,72 0,84 0,92 1,05 
Ostaní sektory 13,18 13,49 14,59 14,33 13,53 14,39 
Vytápění domácností 13,05 13,37 14,45 14,22 13,43 14,07 
Fugitivní emise z nakládání s palivy 5,53 5,52 5,48 5,43 4,01 4,98 
Průmysl  0,18 0,18 0,19 0,20 0,21 0,19 

Celkové emise 20,99 21,05 22,01 21,73 19,72 21,83 
Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší         
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Graf č. 7   Porovnání sektorů dopravy a vytápění domácností 

Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší 
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