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ANOTACE 
Tato práce se zabývá emisemi z lokálních topeniš� a jejich výpo�tu pomocí 

metodiky �HMÚ. Je zde hodnocena citlivost výpo�tu vzhledem k jednotlivým vstupním 

parametr�m. A dále je popsána možná variabilita t�chto vstupních parametr�. Sou�ástí této 

práce byl i sb�r dat o druhu použitých paliv v lokálních topeništích a jejich srovnání se 

s�ítáním lidu, dom� a byt� z roku 2001. 

 

KLÍ�OVÁ SLOVA: lokální topeništ�; emise do ovzduší. 

 

 

ABSTRACT 
This thesis studies the air pollution from local heating units and their emission 

calculation by �HMÚ methodology. There is evaluated sensitivity of calculation due to 

individual input parameters. Furthermore, there is a description of possible variability of 

these input parameters. This thesis also includes collecting data on the type of fuel in local 

heating and comparison with the Census of population and housing dated in 2001. 

 

KEYWORDS: local heating; air emissions. 
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1 ÚVOD 

Problém zne�iš�ování ovzduší je velmi starý. Na zne�iš�ování složení zemské 

atmosféry se podílely a podílejí p�írodní jevy jako sope�ná �innost, elektrické výboje za 

bou�í, lesní požáry, eroze p�dy, rozklad organických látek, apod. K t�mto p�írodním jev�m 

se významn� p�idává �innost �lov�ka. Zne�iš�ování ovzduší je zna�ným problémem 

v souvislosti s rozvojem techniky, dopravy a lokálních topeniš�. 

Tato bakalá�ská práce se bude p�edevším zabývat vlivem lokálních topeniš� na 

kvalitu ovzduší, konkrétn� metodikou �HMÚ pro výpo�et emisí z lokálních topeniš�. 

V práci budou popsány veškeré vstupní parametry výpo�tu emisí a bude analyzována 

citlivost výpo�tu vzhledem k jeho jednotlivým parametr�m. Dále bude popsána možná 

variabilita t�chto parametr�.  

Zvláštní kapitola bude v�nována struktu�e paliv v lokálních topeništích. V této 

kapitole bude popsán rozdíl struktury paliv zjišt�ných S�ítáním lidí, dom� a byt� v roce 

2001 s aktuálním stavem zjišt�ným anketou. Anketa byla provedena na území ostravského 

m�stského obvodu Radvanice a Bartovice. 
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2 OVZDUŠÍ 

Ovzduším se obecn� rozumí vzdušný obal Zem� neboli zemská atmosféra. 

Atmosféra je k Zemi p�ipoutána gravita�ní silou, jenž zaru�uje, že plyny neuniknou do 

okolního vesmírného okolí. Název atmosféra je odvozen z �eckého slova atmos, což 

znamená v �eském p�ekladu pára a sphaira - koule. Atmosféra je tvo�ena vzduchem, což je 

sm�sice plyn�. Jednotlivý pom�r složení vzduchu je následující: 78,08 % p�ipadá na dusík, 

20,95 % na kyslík a na tzv. vzácné plyny p�ipadá jen jedno procento. Tento vzdušný obal 

Zem� má na sv�domí to, že se m�že dýchat, voln� se procházet po povrchu planety a to, že 

se na naší planet� mohl vyvinout život. Obsah jednotlivých plynných složek v p�irozené 

atmosfé�e není vzhledem k neustálým zm�nám v ovzduší stálé. [2] 

Vedle plynných složek obsahuje atmosférický vzduch rovn�ž kapalné a tuhé složky 

ve form� aerosol�, tvo�ených mikroskopickými �ásticemi hmoty, tuhými i kapalnými, 

rozptýlenými v plynném prost�edí. Kapalné složky se nacházejí v ovzduší ve form� mlhy 

a mrak� a tvo�í drobné kapi�ky vody, zkondenzované z vodní páry. Sou�ástí ovzduší jsou 

i další tuhé a kapalné aerosoly, které vznikají nad mo�i i pevninami p�sobením 

vulkanických erupcí, lesních požár�, p�sobením v�tru, biologickými aktivitami 

i fotochemickými reakcemi z p�vodn� plynných složek. 

Atmosféru lze �lenit na následující vrstvy: 

� Troposféra - nejd�ležit�jší pro život na Zemi, sahá do výšky asi 11 km, na pólech 

do 8 km, na rovníku až do 18 km. Teplota v troposfé�e klesá o 6,5°C na 1 km výšky 

� Stratosféra - sahá do výšek kolem 50 km, její sou�ástí je ozonosféra 

� Mezosféra - dosahuje výšky až 80 km, je charakteristická rychlým poklesem 

teploty 

� Termosféra - sahá do výšek až 800 km, s nár�stem výšky p�ibývá teplota 

� Exosféra - ve výškách 800 - 35 000 km, vn�jší vrstva atmosféry, která plynule 

p�echází do meziplanetárního prostoru. [4] 
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2.1 Látky zne�iš�ující ovzduší 

Látky vnesené do vn�jšího ovzduší nebo v n�m druhotn� vznikající, které bu� 

p�ímo nebo po fyzikální �i chemické p�em�n� v atmosfé�e, nebo ve spolup�sobení s jinými 

látkami mají škodlivý vliv na prost�edí. 

Tuhé a kapalné zne�is�ující látky mají schopnost vytvá�et se vzduchem dvojfázové 

disperzní systémy, v nichž je vzduch disperzním prost�edím a tuhé a kapalné �ástice 

dispergovanou látkou. Podle stability disperzního systému se d�lí tyto látky na prachy 

a aerosoly. 

Pojmem prach se ozna�ují malé �ástice tuhých látek, které po rozptýlení v klidném 

disperzním systému mají pádovou rychlost, která odpovídá zákon�m volného pádu. D�lí se 

do t�í skupin: hrubý, st�ední a jemný prach. 

Pojmem aerosol se rozumí tuhé a kapalné �ástice, které po rozptýlení v klidném 

disperzním prost�edí vytvá�ejí stabilní systém. 

Aerosoly se t�ídí podle zp�sobu vzniku na: 

� Disperzní aerosoly - vzniklé rozm�ln�ním nebo rozprášením pevných látek 

a kapalin (kou�e, prachové aerosoly) 

� Kondenza�ní aerosoly - vzniklé bu� kondenzací nasycených par nebo reakcemi 

v ovzduší (mlhy, opary, ..) 

Plynné zne�is�ující látky se do ovzduší dostávají z p�írodních zdroj�, ale p�edevším 

jako výsledek lidské �innosti, se zplodinami spalování paliv nebo z pr�myslových 

technologií. [4] 

Nejvýznamn�jší plynné zne�iš�ující látky, se kterými se setkáváme ve volném 

ovzduší nej�ast�ji: 

SLOU�ENINY SÍRY: 

Oxid si�i�itý, SO2 - hlavními zdroji této látky jsou elektrárny a teplárny spalující 

palivo s vysokým obsahem síry, domácí topeništ� a n�které technologické procesy 

v metalurgickém a chemickém pr�myslu. V atmosfé�e klesá jeho koncentrace oxidací na 

oxid sírový, který za p�ítomnosti vodní páry okamžit� hydratuje za vzniku kyseliny sírové. 
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Negativn� p�sobí na zdraví živo�ich�, zejména na zdraví lidské a poškozuje p�edevším 

dýchací systém. 

Oxid sírový, SO3 - vzniká p�i spalovacích rekcích vedle oxidu si�i�itého. Má velmi 

nep�íznivé ú�inky na lidské zdraví. 

SLOU�ENINY DUSÍKU: 

Oxidy dusíku, NOx - zahrnuje N2O, NO, N2O3, NO2 a N2O5, �ást NOx je 

produkována bakteriálními procesy, vulkanickou �inností, avšak zna�ná �ást pochází ze 

spalovacích proces� probíhajících p�i výrob� energie i v doprav�, p�ípadn� z chemických 

výrob. Oxidy dusíku se váží na krevní barvivo a tím zhoršují p�enos kyslíku z plic do 

krevního ob�hu. 

Amoniak, NH3 - p�írodním zdrojem je �innost bakterií p�i rozkladu bílkovin 

v p�d� a ve vod�, emise v d�sledku lidské �innosti pocházejí zejména z chemického 

pr�myslu a z tepelného zpracování uhlí. 

SLOU�ENINY UHLÍKU: 

Oxid uhelnatý, CO - vzniká p�i nedokonalém spalování ho�lavých látek, 

p�írodními zdroji jsou vulkanické a bahenní plyny, lesní požáry, fotochemické reakce 

v atmosfé�e, zdroje z antropogenní �innosti jsou spalování paliv p�i výrob� energie 

a �etných technologických tepelných postupech, výfukové plyny. P�i vdechování se váže 

místo kyslíku na krevní barvivo a vytvá�í stabilní karboxyhemoglobin. 

Oxid uhli�itý, CO2 - v p�írod� vzniká jako produkt dýchání, vulkanickou �inností, 

rozkladem organických látek, lidskou �inností vzniká spalováním uhlíkatých paliv. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky, PAU - do životního prost�edí se dostávají 

p�i nedokonalém spalování, v elektrárnách, lokálních topeništích a ve spalovacích 

motorech. Kontaminují vody, p�dy, rostliny a mají karcinogenní ú�inky. [4] 
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2.2 Historie 

Vlivem r�zných p�írodních jev�, jako sope�ná �innost, lesní požáry, rozklad 

rostlinných látek, uhynulých zví�at apod., které byly zdrojem tuhých i plynných emisí od 

po�átku života na Zemi, se dojde k názoru, že �isté ovzduší prakticky neexistovalo. 

S rozvojem techniky za�al problém zne�iš�ování ovzduší být mnohem citeln�jší 

i pro obyvatelstvo. A to zejména v dob�, kdy se v d�sledku vy�erpání zásob palivového 

d�íví v Evrop� ve v�tší mí�e za�alo používat k topení uhlí.  

První záznamy o ochran� ovzduší pocházejí z Anglie, kde již v roce 1306 vydal 

Edward I. zákaz používání uhlí k topení. Na po�átku 15. století byl vytvo�en systém 

regula�ních opat�ení a z�ízena dohlížecí komise, jejímž úkolem byla kontrola na�ízení. 

D�ležitým historickým dokumentem bylo na�ízení anglické královské vlády, vydané roku 

1661, nazvané „Zadýmování, neboli t�žkosti ze zamo�ení vzduchu kou�em nad 

Londýnem“, napsané Johnem Evelynem, jedním ze zakladatel� anglické v�decké 

spole�nosti Clean Air. [5] 

Problémy zne�išt�ného ovzduší vyvrcholily v roce 1952, kdy byla velká �ást 

Anglie, zejména Londýn, postižena rozsáhlou teplotní inverzí spojenou s neobvykle 

vysokým výskytem nemocí a úmrtí. To vedlo k tomu, že roku 1956 byl vydán zákon 

O ochran� ovzduší, Clean Air Act, který zavedl �adu opat�ení ke snížení zne�išt�ní 

ovzduší, a to zejména regulací paliva na „bezkou�ová paliva“, p�emíst�ní elektráren dále 

od m�st a zvýšení komín�. [4] 

 

Obrázek 1: Londýnský smog [Zdroj: http://www.sme.sk] 
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Smogové situace vznikající b�hem teplotních inverzí byly v oblasti Londýna do 

poloviny 20. století pro toto m�sto charakteristické a všeobecn� známé i v populární 

literatu�e, to dalo vzniknout pojmu londýnský smog. 

Londýnský smog, též reduk�ní smog, je ozna�ení pro složeninu m�stského 

a pr�myslového kou�e s mlhou, vyskytující se b�hem roku typicky v zimních podmínkách 

s výraznými p�ízemními inverzemi teploty vzduchu. V závislosti na pr�myslovém 

zne�išt�ní moderní spole�nosti je zimní smog složen p�evážn� z oxid� si�i�itého SO2 

a n�kterých dalších látek, které snadno podléhají oxidaci. Tyto látky mají �asto siln� 

reduk�ní ú�inky na své okolí. Negativní ú�inky na zdraví se projevují hlavn� silným 

drážd�ním dýchacích cest. [5] 

2.3 Lokální topeništ� 

Lokální topeništ� jsou za�azena v kategorii malých stacionárních zdroj� 

zne�iš�ujících ovzduší a jsou emisn� bilancována jako plošné zdroje na úrovni okres�.  

Topeništ� je prostor v peci, kamnech nebo u kotle, kde se spaluje palivo. Lokální 

topeništ�, nacházející se v rodinných domech, obvykle mají jmenovitý tepelný výkon od 

16 až 20 kW. Nacházejí se v obytných zástavbách a hlavním problémem jsou nekvalitní 

kotle, které nepodléhají kontrole, a ve kterých m�že docházet k nedokonalému spalování 

nebo spalování odpad�. Další nedostatek lokálních topeniš� jsou nízké komíny. 

Lokální topeništ� je možné rozd�lit podle skupenství paliva na: 

Topeništ� na pevná paliva 

Obvykle jsou to roštová topeništ�, ve kterých se spaluje �erné uhlí, koks nebo 

d�evo. 

Topeništ� na kapalná paliva 

V t�chto topeništích ho�áky na kapalná paliva rozprašují palivo na jemné kapi�ky, 

�ímž se dosahuje stla�eným vzduchem nebo párou. 

Topeništ� na plynná paliva 

Plynné palivo se sm�šuje se vzduchem a tím ho�í lépe. Spaluje se p�evážn� zemní 

plyn, p�ípadn� LPG, bioplyn apod. [1] 
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2.4 Alternativní zp�soby vytáp�ní 

Lokální topeništ� nejsou jedinou možností vytáp�ní. Vytáp�t se m�že lokálními 

topidly umíst�nými p�ímo ve vytáp�ných místnostech, anebo centrálním vytáp�ním, kde je 

jeden topný zdroj a teplo je do jednotlivých místností rozvád�no vhodným médiem. 

TEPELNÁ �ERPADLA 

V sou�asné dob� pat�í tepelná �erpadla mezi nejvyhledávan�jší alternativní 

zp�soby vytáp�ní a oh�evu vody. Proti ostatním topným zdroj�m je jejich spot�eba energie 

o 60 % nižší. Popularita tepelných �erpadel proto stále stoupá, navzdory vyšším 

po�izovacím náklad�m. Existuje více typ� teplených �erpadel. [14] 

Tepelné �erpadlo zem�/voda - odebírá teplo z plochy nap�. zahrady. Pod 

povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice napln�né nemrznoucí sm�sí, která p�enáší 

teplo mezi zemí a tepelným �erpadlem. 

 

Obrázek 2: Tepelné �erpadlo zem�/voda [Zdroj: http://www.cerpadla-ivt.cz/] 

Tepelné �erpadlo zem�/voda - vrt. Tepelné �erpadlo odebírá teplo z hloubky pod 

povrchem nap�. zahrady. Ve vrtu o pr�m�ru 12 - 16 cm je uložena plastová sonda napln�ná 

nemrznoucí sm�sí, která p�enáší teplo mezi zemí a tepelným �erpadlem. Podle pot�eby se 

provádí jeden nebo více vrt� o hloubce 80 - 150 m. Vrty je nejvýhodn�jší provád�t 

v oblastech s tvrdým podložím. 
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Obrázek 3: Tepelné �erpadlo zem�/voda - vrt [Zdroj: http//www.cerpadla-ivt.cz/] 

Tepelné �erpadlo vzduch/voda - odebírá teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je 

nasáván p�ímo do tepelného �erpadla a získané teplo je použito pro oh�ev vody v topení 

nebo bojleru. P�i nedostatku místa je možné umístit vzduchové tepelné �erpadlo nap�íklad 

na st�echu: 

 

Obrázek 4: Tepelné �erpadlo vzduch/voda [Zdroj: http://www.cerpadla-ivt.cz/] 

AKUMULA�NÍ KAMNA 

Akumula�ní kamna jsou vhodná pro lokální vytáp�ní �i udržování teploty na 

stanovené teplot� byt�, malých provozoven, kancelá�í, menších rodinných domk�, chat 

apod. Výhoda vytáp�ní akumula�ními kamny spo�ívá ve využití levn�jšího (no�ního) 

tarifu za elekt�inu. V dob� platnosti nízkého tarifu se akumula�ní kamna pomocí 

vestav�ných topných ty�í nah�ívají a teplo se postupn� akumuluje ve speciální vyzdívce 

obklopující topné ty�e. 
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Kolem akumula�ní vyzdívky je tepelná izolace, která co nejvíce zabra	uje 

samovolnému úniku tepla z kamen skrz pláš� spot�ebi�e. Po ukon�ení nabíjecího cyklu 

kamen obsahují kamna velký tepelný potenciál, který je b�hem dne postupn� využíván pro 

vytáp�ní místnosti. [15] 

 

Obrázek 5: Akumula�ní kamna [Zdroj: http://www.akumulacnikamna.cz] 

P�ÍMOTOPNÉ KONVEKTORY 

Elektrický p�ímotopný konvektor pracuje na principu p�ímé p�em�ny elektrické 

energie na energii tepelnou. Je vhodný pro p�echodné, dopl	kové i trvalé vytáp�ní. Mohou 

to být sálavé panely, sálavé mramorové panely, nást�nné konvektory, stojánkové 

konvektory, apod. [3] 

SOLÁRNÍ KOLEKTORY 

Solární kolektor p�em�	uje slune�ní energii na teplo. To se pak pomocí teplonosné 

látky p�ivádí do solárního zásobníku (tepelného vým�níku), kde se akumuluje. Tepelný 

vým�ník p�edává teplo užitkové vod� a ta je pak pomocí ob�hových �erpadel rozvád�na po 

objektu. [3] 
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Obrázek 6: Schéma zapojení systému [Zdroj: http://www.eurokolektory.cz] 

 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM CZT 

CZT je systém dodávek tepla pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody, kdy je teplo 

vyráb�no centráln� v jednom nebo více zdrojích tepla a následn� teplárenskými sít�mi 

rozvád�no odb�ratel�m do v�tších územních celk� m�stských �tvrtí, sídliš�, obchodních 

nebo pr�myslových zón. [28] 

Všechny tyto alternativní zp�soby vytáp�ní mají své výhody a nevýhody, které jsou 

shrnuty v následující tabulce: 

Tabulka 1: Výhody a nevýhody alternativních zp�sob� vytáp�ní: 

 Výhody Nevýhody 

Tepelná �erpadla 
šetrná k ŽP, nízká spot�eba 

elekt�iny 
složitá instalace, po�izovací cena, 

efektivita závislá na okolním 
prost�edí 

Akumula�ní kamna levný provoz, nehlu�ný 
a bezúdržbový provoz 

velké rozm�ry a hmotnost, vyšší 
náro�nost na p�íkon 

P�ímotopné konvektory tichý, �istý a bezúdržbový provoz, 
rychlý zátop 

žádná akumulace tepla v p�ístroji, 
dražší provoz 

Solární kolektory levný provoz není vhodné všude, efektivita 
závislá na okolním prost�edí 

CZT menší emise  vyšší cena, drahá výstavba 
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2.5 Popis vlivu lokálních topeniš� na kvalitu ovzduší 

Lokální topeništ� p�edstavují významný zdroj zne�iš�ování ovzduší z d�vodu jejich 

množství, umíst�ní v obytné zástavb�, nízkým komín�m, použitým paliv�m a kvalit� 

kotl�. Lokáln� zp�sobují významné zhoršení kvality ovzduší. Jejich provozovatel�m není 

uložena oznamovací povinnost, a proto neexistuje databáze o jejich umíst�ní nebo druhu 

a spot�eb� paliva. Proto v t�chto topeništích m�že docházet �asto k nekontrolovanému 

spalování nejr�zn�jších odpad� v�etn� plast�. To jsou d�vody vedoucí k tomu, že tato 

lokální topeništ� se významným zp�sobem podílejí na zne�iš�ování ovzduší nejen 

škodlivinami. Kou� z lokálních spot�ebi�� na tuhá paliva obsahuje nadm�rné množství 

organických látek, vyzna�ujících se nep�íjemným zápachem, p�i�emž celá �ada t�chto látek 

je známa svými karcinogenními, toxickými �i mutagenními ú�inky. Toto je zp�sobeno 

nedostate�nou legislativou �R. [2] 

Lokální topeništ� svým charakterem spadají do kategorie malých stacionárních 

zdroj� zne�iš�ujících ovzduší, zdroje zne�iš�ování o tepelném výkonu nižším než 200 kW, 

a celostátn� jsou emisn� bilancovány plošn� na území obcí.  

 

Obrázek 7: Kou� [Zdroj: http://havirovsky.denik.cz] 
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Tabulka 2: Ro�ní aritmetické pr�m�ry zne�iš�ujících látek na vybraných stanicích 

AIM z roku 2006: [22] 

Stanice AIM
 

B(a)P 
[ng/m3] 

PM10 
[�g/m3] 

NOx 
[�g/m3] 

SO2 
[�g/m3] 

Kladno - Švermov 8,2 54,9 39,7 16,2 
Ostrava - P�ívoz 6,8 56,4 39,5 9,8 

Ostrava - Bartovice 11,7 63,7 3,7 - 

V tabulce 2 jsou srovnány ro�ní aritmetické pr�m�ry n�kterých zne�iš�ujících látek 

nam��ené ve stanicích Kladno - Švermov, Ostrava - P�ívoz a Ostrava - Bartovice. 

Nam��ené hodnoty jsou srovnatelné a p�itom v Kladn� - Švermov� je stanice umíst�na 

v zástavb� rodinných dom� mimo vliv pr�myslu nebo dopravy, jako je tomu v Ostrav� - 

P�ívoze a Ostrav� - Bartovicích. P�esto je zde vlivem lokálních topeniš� dosahováno 

srovnatelných hodnot zne�išt�ní. 

2.6 Emisní bilance 

Zdroje emitující do ovzduší zne�iš�ující látky jsou celostátn� sledovány v rámci 

tzv. Registru emisí a zdroj� zne�iš�ování ovzduší (REZZO). Správou databáze REZZO za 

celou �eskou republiku je pov��en �eský hydrometeorologický ústav (�HMÚ). Jednotlivé 

díl�í databáze REZZO 1-4, které slouží k archivaci a prezentaci údaj� o stacionárních 

a mobilních zdrojích zne�iš�ování ovzduší, jsou sou�ástí Informa�ního systému kvality 

ovzduší (ISKO) provozovaného rovn�ž �HMÚ jako jeden ze základních �lánk� soustavy 

nástroj� pro sledování a hodnocení kvality ovzduší v �R. 

Zdroje zne�iš�ování ovzduší rozd�leny do �ty� kategorií: 

1. Zvlášt� velké a velké zdroje zne�iš�ování - REZZO 1 - stacionární za�ízení ke 

spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a za�ízení zvláš� závažných 

technologických proces�. 

2. St�ední zdroje zne�iš�ování - REZZO 2 - stacionární za�ízení ke spalování 

paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, za�ízení závažných technologických proces�, 

uhelné lomy a plochy s možností ho�ení, zapa�ení nebo úletu zne�iš�ujících látek. 
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3. Malé zdroje zne�iš�ování - REZZO 3 - stacionární za�ízení ke spalování paliv 

o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, za�ízení technologických proces�, nespadající do 

kategorie velkých a st�edních zdroj�, plochy, na kterých jsou provád�ny práce, které 

mohou zp�sobovat zne�iš�ování ovzduší, skládky paliv, surovin, produkt� a odpad� 

a zachycených exhalát� a jiné stavby, za�ízení a �innosti, výrazn� zne�iš�ující ovzduší. 

4. Mobilní zdroje zne�iš�ování - REZZO 4 - pohyblivá za�ízení se spalovacími 

nebo jinými motory, zejména silni�ní motorová vozidla, železni�ní kolejová vozidla, 

plavidla a letadla. [6] 

Tabulka 3: Emisní bilance Moravskoslezského kraje za rok 2007 [6] 

Zdroje zne�išt�ní TZL 
[t/rok] 

SO2 
[t/rok] 

NOx 
[t/rok] 

CO2 
[t/rok] 

VOC 
[t/rok] 

NH3 
[t/rok] 

Zvlášt� velké 4 316 28 300 22 555 158 122 2 044 1 085 
St�ední 733 515 455 495 389 863 

Malé (zahrnují i lokální 
topeništ�) 1 985 1 518 749 5 335 11 245 1 513 

Mobilní 2 058 48 8 591 19 062 4 428 211 

V Moravskoslezském kraji je množství emisí z lokálních topeniš� srovnatelné 

s emisemi z dopravy i z významných pr�myslových zdroj�, p�estože je v kraji vysoká 

koncentrace t�žkého pr�myslu (hutnictví, energetika, chemická výroba, apod.) 

2.7 Problematika lokálních topeniš� ve sv�t� 

USA - SONOMA COUNTY 

Sonoma County (okres Sonoma) se nachází na severním pob�eží Kalifornie a je 

sou�ástí aglomerace San Francisco v USA. V této reziden�ní oblasti jsou budovy vytáp�ny 

p�evážn� zemním plynem. Kv�li emisím oxidu uhli�itého se kraj rozhodl snížit tyto emise 

o 25%. Dosažení cílového snížení emisí má být dosaženo modernizací budov, a to 

energeticky ú�inn�jšími spot�ebi�i a p�ístroji pro chlazení a oh�ev vody. Místní samospráva 

plánuje nahradit 80% topeniš� na zemní plyn tepelnými �erpadly a 80% plynových 

oh�íva�� vody solárními panely. Touto iniciativou kraj plánuje snížit emise CO2 až 

o 630 000 t CO2 ro�n�. [7], [8] 
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Obrázek 8: Poloha a místopis Sonoma County 

N�MECKO 

V N�mecku je legislativa ochrany ovzduší vzhledem k lokálním topeništím na 

rozdíl od �eské mnohem p�ísn�jší a propracovan�jší. Povinnosti provozovatel� spalovacích 

zdroj� jsou v N�mecku stanoveny již od 11kW spalující plynná a kapalná paliva a 15 kW 

spalující tuhá paliva., a to bez ohledu na �innost vykonávanou provozovatelem. 

Získávání informací v N�mecku je ošet�eno legislativn�. Kontrolu lokálních 

topeniš� a s tím spojené získávání informací provád�jí pracovníci pov��ení k vykonávání 

kominické �innosti. Sou�asná legislativa vychází ze zákona o ochran� p�ed imisemi 

a z na�ízení k tomuto zákonu, které vešly v platnost roku 1974. Od té doby je vliv 

lokálních topeniš� na kvalitu ovzduší monitorován, �ímž se p�edchází výraznému zhoršení 

kvality ovzduší zp�sobenému lokálními topeništi. Výhodou je aktuálnost a p�esnost 

získaných informací o lokálních topeništích.[9], [10], [11] 
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KANADA 

Kanadské domácnosti jsou siln� závislé na zimním vytáp�ní. Domácí vytáp�ní 

p�edstavuje 50-60% pr�m�rné kanadské ro�ní spot�eby energie. Dnes je v�tšina 

kanadských dom� vytáp�na kotli s nuceným v�tráním (ropa, zemní plyn nebo 

elektrickým), nebo základním elektrickým topením. Topení d�evem se ovšem stále používá 

ve více než 3 milionech kanadských domácností, bu� jako primární, nebo sekundární zdroj 

tepla. Krby nejsou používány jen pro ú�ely vytáp�ní. V Kanad� je bytové vytáp�ní d�evem 

zodpov�dné za 29% z tuhých emisí spojených s lidskou �inností. Tím je t�etím 

nejd�ležit�jším zdrojem zne�išt�ní celkov�. Kou� vznikající p�i spalování d�eva obsahuje 

širokou škálu zne�iš�ujících látek. Tyto zne�iš�ující látky mají nejen negativní dopad na 

životní prost�edí, ale jsou také spojeny se zvýšeným rizikem zdravotních problém�. Bytové 

spalování d�eva je jedním z hlavních p�vodc� zimního smogu. [12] 
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3 LEGISLATIVA 

Tato kapitola se bude zabývat jak platnou legislativou týkající se lokálních 

topeniš�, tak i legislativou p�ipravovanou. 

3.1 Platné právní p�edpisy ve vztahu k lokálním zdroj�m zne�iš�ování 

ZÁKONY 

Základním právním p�edpisem je zákon �.86/2002 Sb., o ochran� ovzduší 

a o zm�n� n�kterých dalších zákon� (zákon o ochran� ovzduší) ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. Tento zákon stanovuje práva a povinnosti osob a p�sobnost správních ú�ad� p�i 

ochran� vn�jšího ovzduší p�ed vnášením zne�iš�ujících látek lidskou �inností. Zákon 

rovn�ž pln� odráží požadavky legislativy platné v EU. 

Zákon �. 483/2008 Sb., kterým se m�ní zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší 

a o zm�n� n�kterých dalších zákon� (zákon o ochran� ovzduší), ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. Novela zákona souvisí s p�ijetím na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

�. 842/2006, o n�kterých fluorovaných skleníkových plynech, v�etn� jeho provád�cích 

na�ízení Komise p�ijatých v dubnu 2008, a s provedením n�kterých jeho ustanovení na 

národní úrovni, stejn� jako s dalšími d�sledky, které vyplývají z p�ijetí tohoto na�ízení 

v oblasti ochrany ozonové vrstvy. Zm�na zákona kompletn� nahrazuje dosavadní hlavu III 

(Ochrana ozonové vrstvy Zem�) a hlavu IV (Ochrana klimatického systému Zem�). 

VYHLÁŠKY: 

Vyhláška �. 13/2009 Sb., o stanovení požadavk� na kvalitu paliv pro stacionární 

zdroje z hlediska ochrany ovzduší. 

Vyhláška �. 205/2009 Sb., o zjiš�ování emisí ze stacionárních zdroj� a o provedení 

n�kterých dalších ustanovení zákona o ochran� ovzduší. 

373/2009 Sb., vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 553/2002 Sb., kterou se stanoví 

hodnoty zvláštních imisních limit� zne�iš�ujících látek, úst�ední regula�ní �ád a zp�sob 

jeho provozování v�etn� seznamu stacionárních zdroj� podléhajících regulaci, zásady pro 

vypracování a provozování krajských a místních regula�ních �ád� a zp�sob a rozsah 



 21 

zp�ístup	ování informací o úrovni zne�išt�ní ovzduší ve�ejnosti, ve zn�ní vyhlášky 

�. 42/2005 Sb. 

Obecn� závazná vyhláška �. 2/2006 statutárního m�sta Ostrava, kterou se 

zakazuje používání n�kterých druh� paliv pro malé spalovací zdroje zne�iš�ování ovzduší. 

Ú�elem vyhlášky je zakázat používání n�kterých mén� kvalitních paliv v malých 

spalovacích zdrojích zne�iš�ování ovzduší a tímto opat�ením tak zlepšit kvalitu ovzduší ve 

m�st� Ostrav�. Vyhláška se vztahuje na všechny subjekty, které jsou na území statutárního 

m�sta Ostravy provozovateli malých spalovacích zdroj� zne�iš�ování ovzduší. Ve 

statutárním m�st� Ostrav� se v malých spalovacích zdrojích zne�iš�ování ovzduší zakazuje 

spalovat: uhelné kaly, hn�dé uhlí energetické, proplástky a lignit. Kontrolu dodržování této 

vyhlášky provád�jí pov��ení zam�stnanci statutárního m�sta Ostravy za�azení do 

magistrátu m�sta nebo ú�ad� m�stských obvod� a strážníci m�stské policie Ostrava. [20] 

NA�ÍZENÍ VLÁDY: 

Na�ízení vlády �. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 

provozování spalovacích stacionárních zdroj� zne�iš�ování ovzduší. 

206/2006 Sb., Na�ízení vlády, kterým se m�ní na�ízení vlády �. 354/2002 Sb., 

kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu. 

351/2002 Sb., Na�ízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro n�které 

látky zne�iš�ující ovzduší a zp�sob p�ípravy a provád�ní emisních inventur a emisních 

projekcí, ve zn�ní na�ízení vlády �. 417/2003 Sb. 

417/2003 Sb., Návrh na�ízení vlády, kterým se m�ní na�ízení vlády �. 351/2002 

Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro n�které látky zne�iš�ující ovzduší 

a zp�sob p�ípravy a provád�ní emisních inventur a emisních projekcí. 

615/2006 Sb., Na�ízení vlády o stanovení emisních limit� a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdroj� zne�iš�ování ovzduší. [16] 
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LEGISLATIVA EU 

Sm�rnice EU jsou závazné pro �lenské státy pouze pokud jde o výsledek, kterého 

má být dosaženo. Sm�rnice jsou implementovány (v�len�ny) do právního �ádu daného 

státu. Po vstupu �eské Republiky do Evropské Unie je zapot�ebí v celém rozsahu plnit 

sm�rnice týkající se ochrany ovzduší. 

Rámcová sm�rnice Rady 1996/62/EC ze dne 27. zá�í 1996 o hodnocení a �ízení 

kvality ovzduší.  

Sm�rnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid 

si�i�itý, oxid dusi�itý a oxidy dusíku, �ástice a olovo ve vn�jším ovzduší. 

Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000 

o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší. 

Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady �. 2001/81/ES ze dne 23. �íjna 2001 

o národních emisních stropech pro n�které látky zne�is�ující ovzduší.  

Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, 

o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodík� ve 

vn�jším ovzduší. 

Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. kv�tna 2008 

o kvalit� vn�jšího ovzduší a �istším ovzduší pro Evropu. [16] 

3.2 P�ipravovaná legislativa 

Návrh zákona o ochran� ovzduší a o zm�n� n�kterých dalších zákon� (zákon 

o ochran� ovzduší). P�edkládaný návrh p�edstavuje komplexní revizi právní úpravy 

obsažené v platném zákon� �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. Cílem návrhu je zajišt�ní takové kvality ovzduší, která nep�edstavuje zdravotní 

rizika a rizika pro ekosystémy, zavedení individuálního p�ístupu ke zdroj�m zne�iš�ování 

a snížení nadbyte�né administrativní zát�že a zákonných povinností pro jednotlivé 

subjekty. Jedním ze základních d�vod� k p�ijetí nové úpravy je i nutná transpozice 

aktuálních p�edpis� Evropských spole�enství. 
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Návrh vyhlášky, kterou se m�ní vyhláška �. 205/2009 Sb., o zjiš�ování emisí ze 

stacionárních zdroj� a o provedení n�kterých dalších ustanovení zákona o ochran� ovzduší. 

Návrh na�ízení vlády, kterým se m�ní na�ízení vlády �. 146/2007 Sb., o emisních 

limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdroj� zne�iš�ování 

ovzduší.  

Návrh na�ízení vlády, kterým se m�ní na�ízení vlády �. 615/2006 Sb., o stanovení 

emisních limit� a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdroj� 

zne�iš�ování ovzduší. [17] 

3.3 Metodika výpo�tu emisí z lokálních topeniš� 

Základním podkladem modelového výpo�tu jsou údaje ze s�ítání lidu, dom� a byt�, 

které prob�hlo roku 2001. SLDB bylo zam��eno na zp�sob vytáp�ní a energii používanou 

k vytáp�ní trvale obydlených byt�, agregované za jednotlivé obce a m�stské �ásti ve 

statutárních m�stech. Data obsahují údaje o zp�sobu vytáp�ní byt�, druhu použité energie 

i pr�m�rnou celkovou plochu byt�, a to zvláš� za rodinné domy a bytové a ostatní domy do 

20 byt� v dom�, které v p�ípad� vytáp�ní domovní kotelnou pat�í do kategorie malých 

zdroj�. Tyto výchozí údaje jsou každoro�n� aktualizovány o po�ty nov� postavených byt� 

z �eského statistického ú�adu, z údaj� o po�tu odb�ratel� a spot�eb� zemního plynu od 

plynárenských a.s a údaji o po�tu p�ípojek elektrického vytáp�ní od energetických a.s. 

Základem výpo�tu je teplota topného období (zá�í až kv�ten následujícího roku), 

vyjád�ená pomocí denostup	� D21, které jsou odvozeny ze st�edních denních teplot ze 

všech klimatologických a srážkom�rných stanic �HMÚ. Hodnota D21 pro každou obec je 

pak odvozena jako lineární regrese denostup	� za topné období a její nadmo�ské výšky 

a ve výpo�tu je normalizována hodnotou D21 pro období teplotního normálu. Z této 

normalizované hodnoty je pak odvozena pot�eba tepla za topné období v dané lokalit�, 

z n�ho pak spot�eba daného paliva a z ní jsou pomocí emisních faktor� vypo�ítány 

produkované emise. 

Vzhledem ke stále se zvyšující ú�innosti nových spalovacích za�ízení bylo do 

výpo�tu také zahrnuto doporu�ení pro zvyšování hodnot pr�m�rné ú�innosti spalovacích 

za�ízení pro jednotlivé druhy paliv. [21] 
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POT�EBA TEPLA PRO VYTÁP�NÍ BYT� 

Výpo�et pot�ebného tepla na pr�m�rný byt za rok je v následujícím vzorci. Po�ítá 

se zvláš� pro byty v rodinných domech a byty v bytových a ostatních domech, a to p�es 

pr�m�rnou celkovou plochu bytu a m�rnou spot�ebu tepla na m2 za rok: 
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kde  =aQ  ro�ní pot�eba tepla na byt [GJ] 

=mq  m�rná spot�eba tepla [kWh/m2/rok] 

=P  celková plocha bytu [m2] 

=DK  koeficient p�epo�tu denostup	� D21 k normovým klimatickým podmínkám [-] 
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Pro rodinné domy je stanovena hodnota qm = 150 kWh/m2/rok, pro bytové a ostatní 

domy qm = 130 kWh/m2/rok. Tyto hodnoty odpovídají budovám postavených dle 

stavebních norem platných do roku 1990 a odpovídají v�tšin� sou�asných budov. 

VÝPO�ET SPOT�EBY PALIV A PRODUKOVANÉHO TEPLA 

Pr�m�rná ro�ní spot�eba paliva na jeden byt se po�ítá na základ� odvozené ro�ní 

pot�eby tepla na byt Qa, pr�m�rné výh�evnosti paliva Qi a pr�m�rné ú�innosti topeništ� 

podle vzorce: 

η⋅
=
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kde 
=pM

 pr�m�rná ro�ní spot�eba paliva [t, tis. m3] 

 =iQ  pr�m�rná výh�evnost paliva [GJ/t], [GJ/tis. m3] 

 =η  ú�innost [-] 

Metodika uvažuje jako paliva v lokálních topeništích - hn�dé uhlí, �erné uhlí, koks, 

d�evo, lehké topné oleje, propan - butan a zemní plyn. 
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VÝPO�ET EMISÍ ZE SPALOVÁNÍ 

Pro každé palivo bylo vypo�ítáno množství 5 základních emisních faktor� (TE, 

SO2, NOx, CO, VOC) na základ� již neplatné vyhlášky 352/2002 Sb. pro nejnižší tepelný 

výkon topeniš� a pro pevný rošt v p�ípad� pevných paliv, a pr�m�rných jakostních 

parametr� pevných paliv. 

Tabulka 4: Emisní faktory podle vyhlášky �. 352/2002 Sb., pro výpo�et emisí: 

Palivo TZL SO2 NOx CO VOC Jednotka 
Hn�dé uhlí 1,0.Ap 19,0.Sp 3,0 45,0 8,9 kg/t spáleného paliva 
�erné uhlí 1,0.Ap 19,0.Sp 1,5 45,0 8,9 kg/t spáleného paliva 

Koks 1,0.Ap 19,0.Sp 1,5 45,0 8,9 kg/t spáleného paliva 
D�evo 5,2 1,0 3,0 1,0 0,89 kg/t spáleného paliva 

Lehký topný olej 2,13 20,0.S 10,0 0,59 0,34 kg/t spáleného paliva 
Propan - Butan 0,45 0,004 2,4 0,46 0,09 kg/t spáleného paliva 

Zemní plyn 20 9,6 1600 320 64 kg/106 m3 spáleného 
plynu 

Legenda:  Ap: obsah popela v p�vodním vzorku tuhých paliv [hm.%] 

  Sp: obsah síry v p�vodním vzorku tuhých paliv[hm.%] 

  S: obsah síry v p�vodním vzorku kapalného paliva[hm.%] 

V následující tabulce jsou uvedeny vypo�tené m�rné emise na GJ vybraných paliv 

vztažených p�edpokládané ú�innosti topeniš� v roce 2009. 

Tabulka 5: M�rné emise jednotlivých paliv 

Palivo TZL 
[kg/GJ] 

SO2 
[kg/GJ] 

NOx 
[kg/GJ] 

As 
[mg/GJ] 

B(a)P 
[mg/GJ] 

Hn�dé uhlí 2,98 0,92 0,22 12,7 111,66 
�erné uhlí 1,69 0,52 0,06 0,24 63,22 

Koks 1,77 0,55 0,07 16,19 66,42 
D�evo 0,48 0,09 0,28 - 230,79 

Lehký topný olej 0,06 0,05 0,27 0,54 0,12 
Propan-butan 0,01 9,86.10-5 0,06 - - 

Zemní plyn 0,62.10-3 0,30.10-3 0,05 - - 

Tabulka 5 ukazuje, že nejvhodn�jší paliva jsou propan-butan a zemní plyn. Jejich 

emise TZL a SO2 jsou zanedbatelné a také emise NOx jsou oproti mén� kvalitním pevným 

paliv�m (nap�. hn�dé uhlí nebo d�evo) výrazn� nižší. 
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4 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 

Citlivostní analýza se zabývá odchylkou výsledk� matematického výpo�t�, které 

m�že kolísat kvalitativn� nebo kvantitativn� vlivem nep�esností vstupních dat. Tedy, je to 

metoda pro systematické zm�ny parametr� v modelu stanovení ú�ink� t�chto zm�n. 

V obecných podmínkách nejistoty a citlivostní analýzy je zkoumána robustnost 

studovaného problému, kdy studie zahrnuje n�jakou formu matematického výpo�tu. [29], 

[30] 

Hodnoty parametr� a p�edpoklad� každého výpo�tu se mohou m�nit. Citlivostní 

analýza vyšet�uje tyto možné zm�ny a vyhodnocuje chyby a jejich dopady na vyhodnocené 

záv�ry. 

Analýza citlivosti má velmi široký rozsah použití, která se m�žou rozd�lit do �ty� 

kategorií: rozhodování nebo vypracování doporu�ení pro podporu rozhodování, 

komunikace, hodnocení systému a vývoj model�. Ve všech modelech jsou parametry více 

�i mén� nejisté. Aktuální hodnoty m�žou být p�esné, ale výsledné hodnoty m�žou být 

nejisté. Nejistota je jedním z hlavních d�vod�, pro� je analýza citlivosti užite�ná p�i 

p�ijímání rozhodnutí nebo doporu�ení.  

Princip citlivostní analýzy je postaven na jednoduché myšlence: zkoumá se vliv 

zm�n parametr� na výsledek modelu. [31]  

4.1 Citlivostní analýza výpo�tu emisí z lokálních topeniš� 

Výsledky výpo�tu jsou závislé na meteorologických parametrech, nap�. délce 

topného období, parametrech budov, jako st�ední otopná plocha, tepelné ztráty, druhu 

paliva, za�ízení pro spalování paliva a jejich ú�innosti. 

Celý postup výpo�tu emisí lze shrnout do jednoho vzorce: 
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Ze vzorce vyplývá, že množství emisí je nep�ímo úm�rné na pr�m�rné výh�evnosti 

paliva, ú�innosti a po�tu denostup	�. P�ímo úm�rné je množství emisí vzhledem 

k emisnímu faktoru, m�rné spot�eb� tepla a celkové ploše bytu. 

4.1.1 Variabilita meteorologických parametr� 

Množství denostup	� se m�že významn� lišit v závislosti na teplotách b�hem 

topného období a na jeho délce. Tento rozdíl je patrný nap�íklad p�i srovnání rok� 2005 

a 2008 v Tabulce 6. Po�et denostup	� se m�že mezi jednotlivými roky lišit až o cca 20%. 

Tabulka 6: Pr�m�rné m�sí�ní hodnoty vzduchu ze meteorologické stanice Mošnov 

[32] 

 M�síc 

Rok 1. 2 3. 4. 9. 10. 11. 12. −
T  D21 

2003 - 2,6 - 4,2 3,3 8,0 14,4 6,4 6,1 0,9 4,07 3 589 
2004 - 3,4 0,5 3,4 9,8 14,0 10,9 4,4 1,0 5,08 3 375 
2005 0,1 - 3,1 1,2 9,7 14,5 9,3 2,7 - 1,1 4,19 3 563 
2006 - 6,5 - 3,1 0,5 9,7 16,1 11,2 6,7 3,3 4,76 3 443 
2007 3,7 2,9 5,7 10,4 12,5 8,0 2,1 - 0,4 5,61 3 262 
2008 1,9 2,9 4,0 9,0 13,5 10,1 6,2 1,7 6,16 3 146 
2009 - 2,9 - 0,2 3,6 12,4 15,6 8,3 6,6 0,2 5,44 3 298 

4.1.2 Variabilita tepelných ztrát 

Okolní prost�edí i spot�ebu paliva m�že být ovlivn�na tepelnými ztrátami. �ím 

menší budou ztráty, tím vyšší jsou úspory. Tepelné ztráty se skládají z tepelných ztrát 

prostupem st�nami a z tepelné ztráty v�tráním. Teplo se p�enáší jednoduchou st�nou, která 

má na jedné stran� vyšší teplotu než na druhé. �ím v�tší je plocha st�ny, kterou m�že teplo 

prostupovat, tím více tepla st�nou projde. S tlouš�kou st�ny to je naopak, protože �ím bude 

st�na siln�jší, tím h��e se bude teplo p�edávat prost�ednictvím pohybu molekul z jedné 

strany na druhou. Krom� rozm�r� st�ny je také d�ležité, z jakého materiálu je st�na 

vyrobena. Tepelné ztráty budov se po�ítají podle normy �SN EN 12831 a �SN 06 0210. 
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SNIŽOVÁNÍ TEPELNÝCH ZTRÁT 

Základem k úspornému a levnému provozu objektu je zateplení. Dob�e provedenou 

tepelnou izolací domu je možné ušet�it až 50 % náklad� na topení. Tepelná izolace domu 

by však m�la být provedena komplexn� tzn., že by se m�la týkat zateplení obvodových 

st�n, oken, strop� i st�ech. Následující obrázek ukazuje rozdíly zatepleného 

a nezatepleného domu: 

 

Obrázek 9: Zateplení [Zdroj: http://www.rockwool.cz] 

 

Obrázek 10: Termosnímek zpola zatepleného domu [Zdroj: http://www.rockwool.cz] 

Na obrázku 9 je d�m z pravé �ásti bez zateplení a levé �ásti zateplený. Následující 

obrázek je termosnímek stejného domu, jako je na obrázku 10. Pravá �ást domu je �ervená, 

což znamená, že vykazuje zna�nou teplotu zdí a vn�jších ploch. Teplo zevnit� uniká do 

vn�jšího prostoru. V levé �ásti domu p�evažuje zelená barva, teplota povrchu je mnohem 

nižší. [23] 
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ZATEPLENÍ OKEN 

Zateplením oken se sníží tepelné ztráty o 40 až 60 %. Princip zateplení oken 

spo�ívá ve vým�n� jednoduchého skla vn�jšího okenního k�ídla, prost�ednictvím štíhlé, 

speciální profilové lišty z PVC, za sklo izola�ní. Tento zp�sob má dlouhou tradici 

v N�mecku, Rakousku a Francii, kde s ním mají bohaté zkušenosti. Tímto zp�sobem se 

získá výrazné zlepšení celkového stavu oken a prodloužení jejich životnosti, zvýšenou 

tepelnou izolací a sníženou vzduchovou pr�vzdušností do oblasti dané �eskými normami. 

[24] 

ZATEPLENÍ ST�ECH 

Vzhledem k tomu, že teplo uvnit� budovy stoupá, je velmi d�ležité zateplení 

st�echy, které bývá �asto podce	ováno. Zateplení st�echy je možno provést bu� 

odv�trávanou konstrukcí, nebo neodv�trávanou konstrukcí st�echy. Odv�trávaná 

konstrukce obsahuje mezi krokvemi n�kolik centimetr� tlustý prostor pro odv�trání. Tuto 

konstrukci lze doporu�it v p�ípad� problém� s vlhkostí. Zateplením st�ech se sníží tepelné 

ztráty až o 25 %. [25] 

Zateplením st�n budovy, vým�nou oken za úsporná a zateplením st�echy lze snížit 

tepelné ztráty až o 80 - 90 %. Úm�rn� tomu klesají i hodnoty koeficient� m�rné spot�eby 

tepla. 

4.1.3 Variabilita parametr� spalovacího procesu 

VÝH�EVNOST 

Výh�evnost paliva se m�ní, nejvýznamn�jší je to nap�. u pevných paliv - závislost 

na vlhkosti paliva. 
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Rekuperace vzduchu 

Pro minimalizaci ztrát se zv�tšuje izola�ní vrstva objektu a zamezuje se infiltraci 

vým�nou kvalitn�jších výplní otvor� objektu tak, aby neunikalo do okolí. Takovýmto 

snížením náklad� na vytáp�ní ale dochází k nedostate�né vým�n� vzduchu uvnit� objektu, 

což m�že zp�sobovat zdravotní problémy osob a výskytu plísní. Nejjednodušší je 

prov�trávání (krátkodobé otev�ení okna), které nám ovšem ne�eší tepelnou ztrátu.  

Proto se m�že využít rekupera�ní jednotky, které jsou schopny odvád�t vzduch 

z objektu, aniž by docházelo k výrazným tepelným ztrátám. 

 

Obrázek 11: Rekuperace tepla ze vzduchu [Zdroj: http://thermwet.cz/] 

Tyto rekupera�ní jednotky jsou schopné odvád�t vzduch z objektu a zachovat teplo 

uvnit�. Základním principem jednotky je p�edávání tepla z odvád�ného zne�išt�ného 

vzduchu z místnosti �erstvému venkovnímu vzduchu p�es deskový vým�ník. Existují 

i lepší rekupera�ní jednotky, které jsou vybaveny bypassem pro provoz v letním období 

a umož	ují chladit objekt v letním období, aby nedocházelo k jeho p�eh�ívání. [26] 

Ú�INNOST 

Ú�innost kolísá - musí být zachovány podmínky pro dokonalé spalování 

(dostatkem vzduchu). 
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Komínové hlavice 

Komín s nedostate�ným tahem m�že mít velmi nep�íznivé následky jak na zdraví 

lidí obývajících objekt s tímto komínem, tak na spot�ebu paliva p�i ho�ení. Palivo ho�í 

nedokonale, velikost plamene kolísá a plamen �asto zhasne úpln�, což zp�sobuje velkou 

spot�ebu paliva. Komínové hlavice navýší tah komína, zamezí zp�tnému tahu 

jednosm�rným odvodem spalin, zkvalitní ho�ení a prodlouží životnost komína. Komínové 

hlavice rozd�lujeme podle druhu použitého paliva: 

Rota�ní komínová hlavice: 

Používá se p�i nedostate�ném tahu v komín� na plynná paliva. Proudící vítr na 

st�eše nebo stoupající teplý vzduch hlavici rozto�í a ta plynule odtahuje zplodiny z komína. 

Tato hlavice také zabrání sn�hu a dešti, aby vnikal do komínového pr�duchu a tím jej ni�il. 

Komín je trvale odv�tráván i mimo topnou sezónu. 

 

Obrázek 12: Rota�ní komínová hlavice [Zdroj: http://www.abcweb.cz] 

Aktivní komínová hlavice: 

Umis�uje se na vyúst�ní kotl� a krb� na d�evo a tuhá paliva. Díky své konstrukci se 

vždy nato�í �elem proti v�tru. Proudící vítr vytvá�í v komín� podtlak a plynule odtahuje 

zplodiny. Hlavice je vysoce odolná proti nep�íznivým vliv�m po�así v�etn� komínových 

spalin a také zabra	uje sn�hu a dešti vniknutí do komínového pr�duchu. [27] 

Kondenza�ní kotel 

Plynové kondenza�ní kotle mají v porovnání s klasickými plynovými kotli až 

o 15 % vyšší ú�innost. Díky vyšší ú�innosti a nízkoteplotnímu provozu se ušet�í až 25 % 

náklad� na vytáp�ní a oh�ev teplé vody. U kondenza�ních kotl� neuniká �ást tepla 

obsaženého ve spalinách bez užitku do atmosféry, ale spaliny, které obsahují množství 

vodní páry a tím i energie jsou zp�tn� využívány pro oh�ev otopné vody. 

Nízkými emisemi jsou kondenza�ní kotle šetrné k životnímu prost�edí. [3] 
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5 LOKÁLNÍ TOPENIŠT� V RADVANICÍCH 

A BARTOVICÍCH 

 

Obrázek 13: Hranice m�stského obvodu Radvanice a Bartovice 

Ostravský m�stský obvod Radvanice a Bartovice (Obrázek 13) s 6 776 obyvateli 

pat�í podle m��ení stanic AIM mezi území s nejhorší kvalitou ovzduší v �R. Na tuto 

nep�íznivou situaci má vliv blízkost významných pr�myslových zdroj� v areálu Nové huti 

a také lokální topeništ�. 

Údaje o lokálních topeništích v �R lze získat ze s�ítání lidu, dom� a byt� (SLDB), 

které prob�hlo v roce 2001. Tyto údaje jsou již zastaralé a neposkytují dostate�n� aktuální 

informace. Podle stavebního odboru ú�adu m�stského obvodu bylo postaveno od roku 

2001 v Radvanicích 51 dom� a v Bartovicích 65 dom�, což je p�ibližn� 7 % z celkového 

po�tu dom�. Mnoho dom� také prod�lalo rekonstrukci, vým�nu kotle nebo zateplení.  
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Tato skute�nost se v metodice [21] projevuje zm�nou pr�m�rné ú�innosti 

spalování, což má vliv na ro�ní spot�ebu paliv a s tím spojené množství emisí.  

Získávání nových pot�ebných údaj� prob�hlo pomocí ankety v období od 3.11.2008 

do 9.11.2008. Sb�r dotazník� byl proveden autorkou spole�n� s Ji�ím Bigaszem. Na 

obrázku 14 je uveden vzor dotazníku. 

 

Obrázek 14: Vzorový dotazník 

�ást t�chto dotazník� byla roznesena místními dobrovolníky do schránek 

jednotlivých dom�. Vypln�ní dotazník� bylo možno i p�i jejich vybírání, nap�. p�i ztrát�. 

Dotazník byl navržen tak, aby nebyl v rozporu s ochranou osobních údaj� (nebyla 

požadována p�esná adresa). Celkem bylo vybráno 1 714 anketních lístk�. Pokud v dom� 

nikdo nebyl p�ítomen, byli dotázáni sousedé. Ochota místních obyvatel byla na o�ekávání 

dobrá.  

Tabulka 7: Výsledky ankety 

 Radvanice Bartovice 
Po�et dom� 1 182 539 

Po�et vybraných dotazník� 1 181 533 
Zemní plyn 943,34 461,1 
Elekt�ina 32,4 12 

D�evo 193,35 58,7 
Uhlí 11,91 1,2 
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Desetinná �ísla jsou zp�sobena pom�rným zastoupením jednotlivých paliv 

používaných v každé domácnosti. 

SROVNÁNÍ SLDB SE SOU�ASNOU SITUACÍ 

Data z roku 2001 jsou zastaralá, ale m�žou být použita pro srovnání s dnešní 

situací. V tabulce 7 jsou �íseln� znázorn�na užívaná paliva v roce 2001 a v roce 2008. 

Tabulka 8: Srovnání užitých paliv v Radvanicích a Bartovicích 

Radvanice Bartovice Paliva 2001 2008 2001 2008 
Zemní plyn 785 74 % 943,34 80 % 327 77 % 461,1 87 % 
Elekt�ina 51 5 % 32,4 3 % 33 8 % 12 2 % 

D�evo 22 2 % 193,35 16 % 18 4 % 58,7 11 % 
Uhlí 199 19 % 11,91 1 % 49 11 % 1,2 < 1 % 

Celkem 1 057  1 181  427  533  

Z tabulky 8 vyplývá nár�st vytáp�ní zemním plynem a pokles a je patrný pokles 

lokálních topeniš� topících uhlím a elekt�inou ve prosp�ch d�eva. 
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6 ZÁV�R 

Tato bakalá�ská práce se p�edevším zabývala vlivem lokálních topeniš� na kvalitu 

ovzduší, konkrétn� metodikou �HMÚ pro výpo�et emisí z lokálních topeniš�. V práci byly 

popsány veškeré vstupní parametry výpo�tu emisí a byla analyzována citlivost výpo�tu 

vzhledem k jeho jednotlivým parametr�m. Dále byla popsána možná variabilita t�chto 

parametr�. 

V závislosti na meteorologických parametrech je rozdílná nap�. délka topného 

období a pr�m�rná teplota v tomto období. Na t�chto parametrech je závislé množství 

denostup	� uvedených v tabulce 6, které se mohou lišit až o 20 %. Dále byly 

demonstrovány možnosti snižování tepelných ztrát domácností, které ve svém d�sledku 

mohou snížit tepelné ztráty a p�ímo úm�rn� tomu i emise o cca 80 - 90 %.  

Zvláštní kapitola byla v�nována struktu�e paliv v lokálních topeništích. V této 

kapitole byl popsán rozdíl struktury paliv zjišt�ných S�ítáním lidí, dom� a byt� v roce 

2001 s aktuálním stavem zjišt�ným anketou. Anketa byla provedena na území ostravského 

m�stského obvodu Radvanice a Bartovice. 

Z ankety vyplynulo, že od roku 2001 p�ibylo domácností topících zemním plynem 

a byl patrný pokles lokálních topeniš� vytáp�ných uhlím a d�evem ve prosp�ch d�eva. 
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