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1. ÚVOD 

Cílem mé práce je bliţší seznámení se s problematikou znečišťování ovzduší a účast 

na praktickém měření emisí. Dalšími dílčími cíly bude seznámení se s platnou legislativou 

v oblasti měření emisí a ochrany ovzduší, s moţnými způsoby provádění měření, 

metodami vyhodnocování výsledků a kalibrací měřících zařízení. 

Na úvod bychom si měli říct, co to emise jsou a proč se jimi zabýváme. Emise jsou 

z latinského emittere látky znečišťující ovzduší (ZL). Účelem emisního měření je stanovit 

koncentraci, anebo mnoţství znečisťujících látek, které se vypouštějí do ovzduší ze 

spalovacích, technologických nebo jiných procesů. ZL můţeme definovat následovně: jde 

o tuhé, kapalné a plynné látky, které přímo, nebo po chemické resp. fyzikální změně 

v ovzduší, či v spolupůsobení s jinou látkou, nepříznivě ovlivňují ovzduší. Ohroţují 

a poškozují tím zdraví lidí, ostatních organizmů, zhoršují ţivotní prostředí, nadměrně ho 

zatěţují nebo poškozují majetek. [23] 

Jedněmi z globálních problémů jsou skleníkový jev a narušování ozonosféry. 

Skleníkový jev velmi ovlivňuje zemské klima. Klimatický systém byl po celou dobu před 

průmyslovou revolucí v rovnováze. To znamená, ţe energie pohlceného slunečného záření 

je stejná jako energie vyzářená do vesmíru zemským povrchem a atmosférou. Po 

průmyslovém rozmachu došlo k mimořádnému nárůstu emisí skleníkových plynů 

spalováním fosilních paliv, změnami ve vyuţívání zemského povrchu a v posledních letech 

i vyuţíváním chlorovaných uhlovodíků. Tím se zvyšuje pohlcení energie ve spodních 

vrstvách atmosféry a následkem je stále se zvyšující teplota povrchu Země. Během 

posledních 100 let se teplota při zemském povrchu zvýšila o 0,3-0,6 °C, avšak s ohledem 

na přirozenou variabilitu a působení jiných činitelů nevíme, jaký byl k tomuto zvýšení 

teploty příspěvek skleníkových plynů. [24] 

Ozon má v atmosféře důleţitou úlohu. Ve stratosféře se vyskytuje přibliţně 90 % 

ozonu, kde nezastupitelně filtruje nejškodlivější části ultrafialového záření při jeho průniku 

k povrchu Země. Zbývajících 10 % atmosférického ozonu se vyskytuje v nejniţší vrstvě 

atmosféry. Celosvětově je jiţ řadu let pozorován rychlejší pokles mnoţství ozonu vlivem 

přítomnosti rostoucího mnoţství některých radikálů (Cl, Br, NO, OH - pocházejících z 

průmyslových i zemědělských emisí freonů, halonů, NOx a CH4). Nadzvuková a konvenční 

letecká doprava, která produkuje emise oxidu dusíku má notný význam pro narušování 
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ozonosféry. Roku 1985 byla podepsána „Vídeňská konvence o ochraně ozonosféry“, která 

měla za cíl aktivně chránit ozonovou vrstvu, roku 1987 „Montrealský protokol o látkách 

narušujících ozonosféru“ uvedl seznam látek, jenţ poškozují ozonovou vrstvu a časový 

harmonogram sniţování jejich výroby a spotřeby. V následujících letech byl protokol 

značně rozšířen a zpřísněn dodatky. [24] 
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2. HISTORIE MĚŘENÍ EMISÍ 

Ţivot na Zemi vznikal přibliţně před třemi miliardami let. Atmosféra tehdy 

obsahovala amoniak, dusík, vodík, metan, oxid uhelnatý, vodní páru a také velké mnoţství 

sirovodíku, chloru a jiných jedovatých látek, chyběl v ní ale volný kyslík. Bez kyslíku 

neexistovala ani ozónová vrstva, která chrání ţivot na zemi škodlivým ultrafialovým 

zářením. To neumoţňovalo ţivot organismů. [1] 

Na druhé straně právě ultrafialovým zářením mohly vznikat sloţité organické 

molekuly (např. aminokyseliny), díky kterým vznikly první primitivní formy ţivota. 

Dostatečné mnoţství kyslíku vzniklé působením ultrafialového záření na vodní prostředí 

dalo vzniknout ozónu. Ten byl nezbytný pro utvoření ochranné vrstvy, která byla nezbytná 

pro vznik a uchování ţivota na Zemi. [1] 

Před 600 miliony let pravděpodobně v atmosféře došlo k výskytu 3 % obsahu 

kyslíku, tehdy se vyvinuly první vícebuněčné organismy, dále následoval vývoj zelených 

rostlin, které zajistily další navýšení obsahu kyslíku a dostatek potravy pro rozvoj vyšších 

druhů organismů. Asi v polovině prvohor (před 400 mil. let) dospěl obsah kyslíku 

v atmosféře k 20 %. [1] 

Ke konci prvohor (před 200 mil. let) obsah kyslíku znovu poklesl na 5 % za růstu 

obsahu oxidu uhličitého. Tímto se vytvořily příznivé podmínky pro nárůst některých druhů 

rostlin, jeţ daly vzniknout uhelným loţiskům. Postupné navyšování obsahu kyslíku na 

dnešních 21 % a sniţování obsahu oxidu uhličitého nastalo aţ v dalším období. [1] 

Čisté a zdravé ovzduší je jedním z nejdůleţitějších činitelů, bez něhoţ si nelze 

představit vhodné ţivotní prostředí. Sloţení zemské atmosféry prochází neustálými 

změnami a vývojem, na kterém se podílí vedle přírodních vlivů rovněţ také lidstvo svými 

bezohlednými zásahy. [1] 

Převáţnou část existence lidstva zaujímaly podniky pasivní přístup k ochraně 

ţivotního prostředí, který odráţel malé znalosti v problematice ţivotního prostředí. Při 

pasivním přístupu se předpokládalo, ţe odpady jsou nezbytným doprovodným jevem 

výrobních pochodů, a ţe příroda má velikou asimilační schopnost a vypouštěné odpady je 

schopna sama likvidovat. Důsledkem tohoto pasivního přístupu bylo rostoucí znečištění 

ovzduší a celkově ţivotního prostředí, na kterém napáchal značné škody. [7] 
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Nárůstem odpadů a znehodnocováním ţivotního prostředí se začaly objevovat 

globální problémy. Roku 1968 byl zaloţen Římský klub. Byla to nevládní mezinárodní 

organizace, jejímţ cílem bylo upozornit hlavy států na nebezpečí hrozící lidstvu, které 

nastane při pokračování vývoje stejným způsobem a stejnou intenzitou jako doposud. 

Římský klub zpracoval modely moţných variant budoucnosti. Hrozivost a 

pravděpodobnost naplnění výsledků modelů uveřejněných v roce 1972 podnítily značnou 

odezvu po celém světě a vyvolaly diskuse. Vznikly hnutí na ochranu ŢP a přírody a vlády 

v průmyslových zemích byly tlakem veřejnosti nuceny zabývat se stavem ŢP. Roku 1972 

byla s oporou OSN uskutečněna první konference o ŢP ve Stockholmu. [7] 

Od roku 1974 se začíná uplatňovat zásada "znečišťovatel platí". Ta se po roku 1979 

rozšiřuje i na způsobené ekologické havárie a později i na náhodná znečištění. Aby mohly 

být stanoveny poplatky, bylo potřeba znát mnoţství vypouštěných emisí. V té době začaly 

vznikat první měřící skupiny a rozvíjet se metody měření. S těmito kroky se začal rozvíjet 

reaktivní přístup podniků, který spočívá v reakci na vývoj legislativy zabývající se 

ochranou ŢP. Zaměstnavatelé nedodrţující zákony byli sankcionováni. [7] 

S přibývající ochranou ovzduší, novými technologiemi a zavedenými opatřeními se 

ovzduší v České Republice zlepšuje. To dokazuje obr. 1, kde je uveden celkový stav 

základních znečišťujících látek v ovzduší od roku 1990 do roku 2009. 
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Obr. 1 Emise základních znečišťujících látek ovzduší v ČR 1990 - 2009 [8] 
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3. LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO OBLAST MĚŘENÍ EMISÍ V ČR 

Legislativní opatření se v České republice člení na úroveň státu, úroveň kraje a 

úroveň provozovatele. Kaţdý kraj si tvoří své konkrétní vyhlášky, které na svém území 

uplatňuje, a provozovatelé podniků se jimi musí řídit. 

3.1 Úroveň státu 

Současná platná legislativa týkající se ovzduší představuje Zákon č. 86/2002 Sb. o 

ochraně ovzduší a související předpisy v platném znění (příloha 1).  

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, zároveň 

navazuje na přímo pouţitelné předpisy Evropských společenství a upravuje [9]: 

a) práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší 

před vnášením znečišťujících látek lidskou činností [9], 

b) podmínky pro další sniţování mnoţství vypouštěných znečišťujících látek 

působících nepříznivým účinkem na ţivot a zdraví lidí a zvířat, na ţivotní prostředí nebo 

na hmotný majetek [9], 

c) práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozonové vrstvy 

Země před nepříznivými účinky regulovaných látek a při ochraně klimatického systému 

Země před nepříznivými účinky fluorovaných skleníkových plynů a další nástroje ke 

sniţování mnoţství látek ovlivňujících klimatický systém Země. [9]  

Zmiňovaný zákon se nevztahuje na vnášení radionuklidů do ţivotního prostředí. [9] 

 Tento rozsáhlý dokument zahrnuje opatření, limitní hodnoty a kontroly pro zvláště 

velké, velké a střední zdroje znečištění. Problémem jsou malé zdroje, coţ dokazují grafy 

v příloze 6, zdůvodnit to, tedy lokální topeniště, které jsou sice ošetřeny opatřeními a 

limitními hodnotami, ale chybí zde nařízení, které by umoţňovalo vstup na soukromý 

pozemek a následnou kontrolu kotle a spalovaného paliva. [25] 

Není tajemstvím, ţe Ostravsko má nejhorší ovzduší v celé republice, coţ dokazuje 

obr. 2. Novela zákona o ochraně ovzduší, která byla připravena třemi koaličními poslanci 

z Moravskoslezského kraje, by pomohla v řešení kritického stavu ovzduší v našem kraji, 
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kdyby nebyla poslanci vládní koalice vyřazena z programu jednání. Tímto 

se řešení této problematiky oddálilo. [25] 

V rámci České republiky tak v tuto chvíli není uzákoněna pravidelná kontrola 

malých zdrojů znečišťování ovzduší jako např. v Německu nebo Rakousku. [25] 

 

 

Obr. 2 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví r. 

2009 [10] 

Zásadní koncepci v oboru ochrany ovzduší zastupuje dokument Národní program 

sniţování emisí České republiky (NPSE), který byl akceptován dne 11. června 2007 

usnesením vlády České republiky. Záměrem NPSE je zmenšit rizika pro lidské zdraví, 

sníţit zatíţení ŢP látkami poškozujícími ekosystémy a zhotovit předpoklady pro obnovu 

postiţených sloţek ţivotního prostředí. [11] 

V poslední době probíhá schvalování novely zákona o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů, v rámci které budou například v době smogových situací 

bezplatné jízdy po dálničních okruzích měst Ostrava, Brno a Praha. [12] 
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3.2 Úroveň kraje 

Kaţdý kraj si do jisté míry upravuje své prováděcí vyhlášky dle potřeby a uváţení.  

Špatná kvalita ovzduší je největším problémem ŢP současné Ostravy. Vedení města 

Ostrava přistoupilo k několika podstatným krokům, jimiţ chce pomoci ke zlepšení situace 

a také ovlivnit podniky, které mohou zabránit alarmujícímu překračování limitů 

znečišťujících látek. V současné době chystá město Ostrava další návrhy ke zlepšení stavu 

ovzduší, kterými chce doplnit jiţ zmiňovanou novelu zákona. Mimo to od 15. 12. 2010 

přistoupilo město Ostrava také k mimořádné přepravě osob městskou hromadnou dopravou 

čili bezplatným jízdným. To stojí magistrát města Ostrava denně kolem 1 000 000 Kč. [13] 

Jak je zřejmé z obr. 2 a přílohy 2 je město Ostrava klasifikováno jako oblast se 

zhoršenou kvalitou ovzduší, coţ se dokládá četností překročení imisních limitů českého 

hydrometeorologického ústavu. Pro takovéto oblasti zákon nařizuje příslušným krajským 

úřadům vytvořit program vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší. Krajský integrovaný 

program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje má vést např. ke sníţení 

imisní zátěţe suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10, sníţení emisí oxidů 

dusíku, těkavých organických látek (VOC), oxidu siřičitého, opatření k omezení prašnosti 

cílenou výsadbou zeleně, aplikace nejlepších dostupných technik (BAT) 

pro sniţování emisí tuhých látek z plošných zdrojů. [14] 

Dne 16. 2. 2011 jsem se zúčastnila konference „Znečištění ovzduší a způsoby řešení 

v malých obcích“ v rámci projektu Challenge Europe, jehoţ organizátorem je British 

Council, na níţ byl vyzdviţen problém lokálních topenišť. Snahou organizátorů bylo v 

rámci konference zprostředkovat zkušenosti a informace o moţnostech řešení tohoto 

problému. Za účasti odborníků z oblasti technologií, financování či komunikace se proto 

prostřednictvím panelové diskuze setkali zástupci obcí, které dokázaly problém 

znečištěného ovzduší způsobeného lokálními topeništi vyřešit. 

Málokdo si uvědomuje, ţe podíl znečištění z lokálních topenišť je na celkovém znečištění 

ovzduší oproti průmyslovému znečištění větší. Chybí však legislativa, která by 

umoţňovala vstup na soukromý pozemek z důvodu kontroly kotle a pouţívaného paliva. 
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3.3 Úroveň provozovatele 

Pro kaţdého provozovatele existují obecné a specifické emisní limity. Pro významné 

vyjmenované zdroje jsou legislativně stanoveny specifické emisní limity. Pokud tyto 

technologie nejsou v seznamu dané vyhlášky, pak pro ně platí obecné emisní limity. 

Obecné emisní limity jsou stanoveny pro 141 znečišťujících látek včetně těţkých kovů. U 

technologií, na které se vztahují spec. emisní limity, jsou v některých případech dány i 

podmínky pro uţívání těchto zařízení, například způsob odsávání a čištění spalin, 

hermetizace zařízení atd. Spec. emisní limity jsou jmenovitě stanoveny u zdrojů se 

zvýšeným nebezpečím pro okolí, a to s ohledem na mnoţství emisí nebo jejich zvýšenou 

škodlivost (genotoxicitu, karcinogenitu atd.). Mezi nebezpečné technologie, které mají 

stanoveny specifické emisní limity, patří např. výroba ţeleza a oceli, koksovny, výroba 

cementu, rafinerie ropy, řada technologií v chemickém průmyslu atd. [31] 

Vyhláškou MŢP č. 205/2009 Sb. emisní limity a provozování stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší jsou ošetřeny stacionární zdroje [14], vyhl. č. 354/2002 Sb. emisní 

limity a další podmínky pro spalování odpadu ošetřuje spalování odpadů [26], vyhl. č. 

615/2006 Sb. emisní limity pro provozování ostatních stacionárních zdrojů spravuje ostatní 

stacionární zdroje [27] a vyhl. č. 355/2002 Sb. emisní limity a další podmínky provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z 

procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ošetřuje 

lakovny [28]. 

Mezi základní povinnosti vymezení zákonem o ochraně ovzduší patří placení 

poplatků za vypouštění ZL do ovzduší a vedení provozní evidence o takovémto zdroji. 

 Agenda poplatků a souhrnná provozní evidence (SPE) 

Kaţdá provozovna musí kaţdým rokem vyplňovat a platit poplatek za znečišťování 

ovzduší. Údaje SPE mají vyuţití při hodnocení kvality ovzduší a vymezování zón a 

aglomerací se zhoršenou kvalitou ovzduší. Chyby v údajích SPE mohou ovlivnit modelové 

hodnocení kvality ovzduší, zpracovávané ČHMÚ podle poţadavků NV č. 597/2006 Sb. 

[16] 

Podle § 4 zákona 86/2002 Sb. v platném znění se stacionární zdroje dělí podle 

technického a technologického uspořádání na:      

1. zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za účelem 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=146/2007&PC_8411_l=146/2007&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=146/2007&PC_8411_l=146/2007&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=354/2002&PC_8411_l=354/2002&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=354/2002&PC_8411_l=354/2002&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=615/2006&PC_8411_l=615/2006&PC_8411_ps=10#10821
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vyuţití uvolněného tepla  

2. spalovny odpadu a zařízení schválená podle § 17 odst. 2 písm. c) pro spoluspalování 

odpadu  

3. ostatní stacionární zdroje [16] 

Základní jednotkou, za kterou se vyplňuje soubor formulářů je provozovna. Údaje 

oznámení o poplatku za rok příslušný rok jsou předávány společně s údaji SPE za 

provozovny obsahující: 

A/ jako nejvyšší kategorii zvláště velký nebo velký zdroj znečišťování ovzduší 

příslušnému krajskému úřadu, 

B/  jako nejvyšší kategorii střední zdroj znečišťování ovzduší příslušnému úřadu obce s 

rozšířenou působností, výhradně prostřednictvím Integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností. [16] 
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4. ZPŮSOBY MĚŘENÍ EMISÍ 

Jedním ze zásadních faktorů rozhodujících o stupni znečištění ovzduší v okolí zdroje 

je mnoţství emisí znečištění. Jejich charakteristika musí zahrnovat jak fyzikální, tak 

chemické vlastnosti. Velmi podstatné je také měření imisí, které mají přímý vliv na 

nepříznivé změny ţivých organismů. [4] 

Program měření emisí a imisí musí obsahovat seznam znečišťovatelů vytipovaných 

na měření spolu s jejich úvodní charakteristikou (vyráběný produkt, vstupní suroviny, 

výroba- h/den, dní/týden, podmínky výroby- tlak, teplota, znečištění- plyny, tuhé částice, 

atd...) Důleţitým bodem jsou místa měření, rozmístění měřících míst a systém, jakým se 

výběr těchto míst provádí. [4] 

Měření se musí připravovat s dostatečným předstihem do nejmenších detailů. 

Kaţdou měřící akci řídí jeden odpovědný pracovník, který vytváří plán organizačního a 

technického zajištění od formulářů nezbytných na zapisování hodnot po veškeré měřící 

zařízení. [4] 

Vlastní měření je zapotřebí naplánovat tak, aby se nemuselo přerušovat, i kdyby 

mělo trvat pár dní. K získání konkrétních porovnatelných hodnot se doporučuje 

organizovat měření emisí a imisí ve shodném časovém rozmezí při rozdílných reţimech 

práce zdroje znečištění i různých meteorologických podmínkách. [4] 

4.1 Vznik tuhých emisí 

Během spalování paliv i při jiných průmyslových činnostech vznikají prašné emise, 

kterým se také běţně říká tuhé znečišťující látky (TZL). Vznikají při procesech, jako jsou 

odstřel hornin, drcení, mletí apod. Jejich separace z odpadních plynů je nevyhnutelná 

s ohledem na ochranu ţivotního prostředí a lidského zdraví. [5] 

Při spalování tuhých paliv, zejména uhlí, se popeloviny v mase mění na popel, který 

je z kotle vynášen buďto se spalinami a je zachycován v odlučovačích (tzv. popílek), nebo 

je odstraňován ze dna kotle (tzv. škvára). Spalováním kapalných paliv vzniká jako TZL  

amorfní uhlík (tzv. saze). Při správném reţimu spalování plynných látek, např. zemní plyn, 

se TZL netvoří, pokud jiţ nebyly v plynu obsaţeny z výrobního procesu (např. 

koksárenský plyn). [5] 
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4.2 Měření tuhých emisí 

Mnoţství TZL je přímo úměrné mnoţství plynů odcházejících komínem. Pro zjištění 

tohoto mnoţství je třeba znát průměr komínu a rychlost proudění plynů. Aby se mohlo 

určit mnoţství prachu. Doporučuje se pouţít soubor měření, který dovoluje měřit všechny 

potřebné fyzikální hodnoty. [4] 

Pro zjištění mnoţství tuhých znečišťujících látek se pouţívají sondy umístěné uvnitř 

plynovodu (komín), které nasávají plyn stejnou rychlostí, jako je rychlost proudění 

zaprášeného plynu v komíně. Nejčastěji se pouţívají tyto tři druhy sond- sonda na nulový 

rozdíl statických tlaků, rychlostní sonda a cyklónová sonda. [4] 

Snaha o zjednodušení měření prachu v plynech vedla ke konstrukci automatických 

prachoměrů, ty se dělí na dvě skupiny:        

 a) přímé měření prachu,        

 b) nepřímé měření prachu. [4] 

Prachoměry na přímé měření emisí prachu měří přímo mnoţství prachu usazeného 

v měřícím systému, kdeţto prachoměry na nepřímé měření vyuţívají druhotné fyzikální 

jevy vyvolávané přítomností prachu v plynu (změna barvy plynu obsahující prach, 

absorpce a rozptyl světla v přítomnosti tuhých částic, nabíjení částic elektrickým nábojem 

apod.)- tyto měření jsou však poměrně málo přesné. [4] 

Měření koncentrace TZL gravimetrickou metodou 

Metoda se pouţívá na měření koncentrace v rozsahu asi od 5 mg do 10 000 mg.m
-3

. 

Čím menší je měřená koncentrace, tím větší nepřesnost se dá očekávat. Měřící aparatura se 

vyznačuje filtrem na zachytávání tuhých látek, který se nachází v sondě přímo ve 

spalinovém kanálu nebo mimo něj. Chladič se nachází mezi filtrem a objemovým 

průtokoměrem. Přes filtr proudí plyn ve stavu blízkém stavu odběru vzorku. Aby se 

spolehlivě zabránilo kondenzaci vodní páry před filtrem, můţe se odběrová sonda vyhřívat. 

Teplota v sondě před filtrem a ve filtru by měla být alespoň 15 °C nad rosným bodem. [23] 
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4.3 Vznik plynných emisí 

Znečišťující plyny a páry se dostávají do ovzduší z přírodních zdrojů nebo 

z antropogenních činností, především při spalování paliv a z průmyslových technologií. 

Hlavní plynné znečišťující látky jsou plynné sloučeniny síry a dusíku, oxid uhličitý (CO2) 

a oxid uhelnatý (CO), metan (CH4) a jiné uhlovodíky a další organické plynné látky. [1] 

4.4 Měření plynných emisí 

Základní plynné znečišťující látky se mohou měřit manuálními metodami. Vzorek 

plynu se odebírá z vybraného bodu odběru. Část plynu, který proudí potrubím se 

čerpadlem nasává přes sorpční soustavu (obr. 3- sorpční rourku naplněnou sorbentem nebo 

soustavou absorbéru s absorpčními roztoky). Objem vzorku plynu se měří plynoměrem. 

Objemový přítok se měří vhodným průtokoměrem a reguluje nastavováním regulačních 

ventilů nebo regulací výkonu čerpadla. V závislosti na konkrétních podmínkách se 

zabraňuje kondenzaci sloţek ve vzorku plynu jejím ohříváním, nebo se kondenzující cílené 

podíly ze vzorku plynu oddělí nebo se zkondenzované podíly analyzují společně se sorpční 

soustavou. [23] 

 

 

1 - vzorkovací sonda, 2 - vyhřívaní vzorkovací sondy, 3 - (vnější) odlučovač tuhých látek (zpravidla 

vyhřívaný),  4 - sorpční rourka (a -sorpční zóna, b - oddělovací zóna, c - kontrolní zóna), 5 - odsávací 

zařízení (podle konstrukce např. plynotěsné membránové čerpadlo), 6 - průtokoměr (zpravidla rotametr nebo 

kapilární průtokoměr), 7 -plynoměr, 8 - regulační ventily (zpravidla jehlové)  9 - teploměr,  10 - tlakoměr  

 

Obr. 3 Příklad odběrové aparatury na odběr vzorku plynu do sorpční rourky [23] 

 

 

 



Jindřiška Rumlová: Měření a monitorování emisí 

2011   14 

 

Je moţné pouţít také přístroje pracující na fyzikálním nebo elektrochemickém 

principu. V kompaktních a lehce přenosných elektrochemických analyzátorech se jako 

citlivé prvky pouţívají voltametrické (elektrochemické) snímače. Nejčastěji se pouţívají na 

měření SO2, NOx, CO a referenčního O2. Některé firmy je vyrábějí i na měření mnohých 

jiných látek. Při dodrţování pokynů a při dobré znalosti osobitých vlastností 

s voltametrickými snímači jsou naměřené hodnoty z hlediska reálně dosáhnutelné přesnosti 

emisních měření úplně vyhovující. [23]  

Vzorky plynu se z hlavního proudu odvádějí skleněnými trubičkami o průměru 5 aţ 

20 mm. Případné TZL v nasávaném plynu se odstraňují pomocí filtrů. Do systému se 

zavádí přebublávač na pozorování proudění plynu. 

Důleţitým činitelem při přesném určení koncentrace je dosáhnutí a udrţení úplné těsnosti 

celého systému při odběrech vzorků plynu i při dopravě vzorkovnice s nasátým plynem do 

laboratoře. [4] 

Koncentrace plynných emisí se určuje analýzou. Nejznámějšími chemicko-

analytickými metodami je např. metoda kolorimetrická, spektrografická, nebo 

chromatografická. 

4.5 Kalibrace přístrojů 

Kalibrace přístrojů v akreditovaných stanicích je prováděna podle dvou základních 

českých státních norem.  

První normou je ČSN EN 13284-1, tato evropská norma stanoví rozhodčí metodu 

stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace prachu v plynech proudících potrubím 

při hmotnostních koncentracích niţších neţ 50 mg/m3 po přepočtu na normální stavové 

podmínky. Tato metoda byla ověřena se zvláštním důrazem na obsah prachu okolo 5 

mg/m3 a průměrnou dobu odběru vzorku 30 minut. [17] 

Tato evropská norma byla vypracována a ověřena především pro odpadní plyny ze 

spaloven odpadů. Obecně ji však lze pouţít pro odpadní plyny jiných stacionárních zdrojů 

a pro vyšší hmotnostní koncentrace. Jestliţe odpadní plyn obsahuje nestálé, reaktivní nebo 

těkavé sloučeniny, závisí výsledek měření na podmínkách odběru vzorku a úpravy filtrů. 

[17] 
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Druhou normou je ČSN ISO 9096 Stacionární zdroje emisí - Stanovení 

hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí - Manuální 

gravimetrická metoda. Tato mezinárodní norma stanoví manuální gravimetrickou metodu 

pro měření hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku látek tuhého skupenství v proudu 

plynu v uzavřených profilech jako jsou potrubí, komíny a větrací šachty. Této metody 

můţe být pouţito k určení hmotnostních koncentrací v rozsahu od 0,005 g ×  m
-3

 do10 g 

×  m
-3

. Pro koncentrace pod 0,050 g ×  m
-3

 je chyba této metody větší neţ  ± 10   %. [18] 

Metoda je v první řadě referenční metodou pro stanovení částic tuhého skupenství 

emitovaných ze stacionárních zdrojů. Můţe být také pouţita pro kalibraci 

automatizovaných systémů monitoringu tuhých částic. Metoda by měla být pouţita pokud 

moţno při konstantních hodnotách stavových veličin plynu proudícího potrubím. Není 

vhodná pro účely měření ventilačních nebo klimatizačních systémů, vnitřního ovzduší 

nebo plynů nesoucích kapičky. [18] 

Tato mezinárodní norma také uvádí poţadavky na konstrukční provedení přístroje, 

který můţe být pouţit pro stanovení, pokud jsou splněny základní poţadavky na umístění 

vhodného vzorkovacího systému. 

Nejsou-li splněny některé z poţadavků této normy, je moţné ve speciálních případech 

popsanou metodu pouţít, ale s větší nejistotou při stanovení hmotnostní koncentrace 

tuhých látek nebo hmotnostního toku. [18] 

Práce bude zaměřena do ostravského regionu, kde jsou největším problémem tuhé 

znečišťující látky a následná prašnost. 
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5. HISTORIE EMISÍ V NAŠEM REGIONU 

V rámci 2. kapitoly jsme nastínili obecně problematiku měření emisí a nyní se blíţe 

zaměříme na problematiku měření emisí v ČR a také Moravskoslezského kraje v minulosti 

a v současné době. 

Historie ochrany ovzduší v ČR je mnohem kratší neţ historie meteorologie a 

hydrologie. Po druhé světové válce se pozornost věnovala obnově hospodářství. Důsledky 

rozvoje těţkého průmyslu se projevovaly uţ ve druhé polovině 50. let. Hlavním institutem 

sledování imisí byla tehdy hygienická sluţba. Koncem 50. let se do omezení znečišťování 

ovzduší zapojoval i Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). [19] 

Sběr údajů o emisích škodlivých začal koncem 70. let. Registr emisí a zdrojů 

znečišťování ovzduší (REZZO) byl zaloţen v ČSSR roku 1979. REZZO slouţil jako 

systém podrobného výčtu zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO) a evidence mnoţství a druhů 

emisí odcházejících do ovzduší. [19] 

Koncem 90. let byly velké zdroje znečištění odsířeny a sníţily se také emise 

prachových částic. Díky tomu se začaly sledovat jemné prachové částice PM10 a ozon. 

Počátkem první dekády tohoto století byla monitorovací síť přestavěna a doplněna o 

pozorování dalších látek, hlavně polyaromatických uhlovodíků (PAU) a jemných 

prachových částic PM2,5. [19] 

5.1 Současnost 

V současné době jsou hlavním výchozími dokumenty Registr emisí a zdrojů 

znečišťování ovzduší a Souhrnná provozní evidence zmíněná v kapitole 3.3.1. S těmito 

podklady mají vládní orgány přehled nad provozovnami, které znečišťující látky do 

ovzduší vypouští a nad poplatky, které za znečištění musí platit. 

Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) 

REZZO sbírá a vyuţívá data o stacionárních i mobilních zdrojích znečišťování 

ovzduší v souladu se zákonem o ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění. 

Zdroje znečišťování ovzduší jsou rozděleny do čtyř kategorií [20]:  
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REZZO 1 - Zvláště velké a velké zdroje znečišťování - stacionární zařízení ke 

spalování  paliv o tepelném výkonu vyšším neţ 5 MW a zařízení zvlášť závaţných 

technologických procesů [20] 

REZZO 2 - Střední zdroje znečišťování - stacionární zařízení ke spalování paliv o 

 tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení závaţných technologických procesů, 

uhelné lomy a plochy s moţností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek [20] 

REZZO 3 - Malé zdroje znečišťování - stacionární zařízení ke spalování paliv o 

tepelném výkonu niţším neţ 0,2 MW, zařízení technologických procesů, nespadající do 

kategorie velkých a středních zdrojů, plochy, na kterých jsou prováděny práce, které 

mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, surovin, produktů a odpadů a 

zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnosti, výrazně znečišťující ovzduší [20] 

REZZO 4 - Mobilní zdroje znečišťování - pohyblivá zařízení se spalovacími 

nebo jinými  motory, zejména silniční motorová vozidla, ţelezniční kolejová vozidla, 

plavidla a letadla [20] 

Dle tohoto roztřídění jsou v rámci Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) 

vedeného ČHMÚ vedeny jednotlivé databáze REZZO. Základním materiálem pro emisní 

bilance znečišťujících látek za roky 1982-2003 pro velké zdroje jsou údaje „Souhrnné 

provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší“ předávané 

České inspekci ţivotního prostředí (ČIŢP). Bilance ostatních mobilních zdrojů 

(zemědělských, lesnických a stavebních strojů, vnitropodnikovou dopravu a mobilní 

prostředky armády) jsou zpracovávány z vypočtených údajů o spotřebách pohonných hmot 

a příslušných emisních faktorů. [20] 

 

Od 1. 12. 2011 je zároveň zaveden nový systém sběru informací tzv. ISPOP, coţ je 

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, který umoţňuje zapracování a 

příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti ţivotního prostředí v 

elektronické podobě a další distribuci těchto hlášení příslušným institucím veřejné správy.  

ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ţivotního 

prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního 

prostředí. [30] 
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Zřizovatelem ISPOP je Ministerstvo ţivotního prostředí, technický provoz a podobu 

aplikace ISPOP zajišťuje CENIA (česká informační agentura ţivotního prostředí). 

Evidence obsahují informace o znečišťování ovzduší, vod, půdy, evidence odpadů či 

např. likvidace elektrozařízení nebo evidence autovraků v  příslušných zařízeních. Účelem 

sběru informací prostřednictvím uvedených hlášení je získání informací potřebných pro 

výkon státní správy v oblasti ţivotního prostředí, jejímţ primárním cílem je ochrana 

a zlepšování kvality ţivotního prostředí. [30] 

Nastavení procesů ohlašování evidencí z oblasti ţivotního prostředí probíhalo 

historicky nezávisle na sobě, coţ se vzhledem ke komplexnímu charakteru ochrany 

ţivotního prostředí a zejména v kontextu rozvoje e-Governmentu ukazuje v současné době 

jako neefektivní, zejména s ohledem na vysokou pracnost při zpracování ohlášených 

informací. Uvedené okolnosti vedly k potřebě změnit stávající systém ohlašování, 

zjednodušit ho, elektronizovat a sjednotit. Výsledkem této snahy je systém ISPOP, který se 

do budoucna stane jediným ohlašovacím místem pro evidence z oblasti ţivotního prostředí. 

[30] 

 

 

 

 

 

http://www.mzp.cz/
http://www.cenia.cz/
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6. POPIS MĚŘENÍ EMISÍ V KONKRÉTNÍM PODNIKU 

Rozhodli jsme se zaměřit na měření tuhých emisí (dále jen TE). Standardní metodika 

pro měření TE je popsána v kapitole Měření tuhých emisí. Měření probíhá pomocí 

měřících sond, které je potřeba kalibrovat dle zákona popsaného v kapitole 4.5. V rámci 

praktické části této práce se tedy zaměříme na popsání a zdokumentování procesu 

kalibrace sond pro měření TE. 

Měření a následná kalibrace, které jsem se zúčastnila, probíhaly na prašné trati 

v areálu Výzkumného energetického centra VŠB- Technické univerzity Ostrava (obr. 4 a 

5) na základě spolupráce se zaměstnanci firmy TESO Praha (Technické sluţby ochrany 

ovzduší) kteří přijeli, aby otestovali správnost měření svých sond. Hlavním cílem měření 

tedy bylo ověření správnosti měření prandtlovy trubice a kombinované sondy, které 

jsou popsány v kapitole 6.3. 

 

Obr. 4 Prašná trať- horní část (Rumlová, 2011) 
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Obr. 5 Schéma prašné trati [21] 
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6.1 Princip funkce prašné trati 

Kompresorem vháněný vzduch přibírá prach z vibračního dávkovače o známém 

mnoţství. Směs vzduchu a prachu je dopravována přes ejektor a potrubí o průměru 20 mm 

do kónického směšovacího dílu (obr. 6), ve kterém dochází k promíchání směsi prachu se 

vzduchem z místnosti. Tato nová směs je podtlakem vtahována do vertikálního potrubí o 

průměru 315 mm a délce cca 7 m, kde se nachází dvě odběrová místa (obr. 7) umoţňující 

odběr reprezentativního vzorku plynu pro stanovení střední koncentrace TZL a jejich 

hmotnostního toku. [21] 

Dále je vzduch s prachem veden do filtračního zařízení (obr. 8), kde dochází k 

záchytu podstatné části prachu a které je napojeno na ventilátor představující zdroj sání 

měřící trati. Referenční hodnota hmotnostního toku TZL je stanovována na základě 

zváţeného mnoţství nadávkovaného prachu a délky doby dávkování. Koncentrace je 

stanovována z hmotnostního toku TZL a z objemového průtoku vzdušiny v testovací trati. 

[21] 

 

 

Obr. 6 Kónický směšovací díl (Rumlová, 2011) 
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Obr. 7 Horní odběrové místo (Rumlová, 2011) 

 

Obr. 8 Filtrační zařízení [21] 

 

 

Vibrační dávkovač prachu  

Velmi důleţitým krokem je příprava vibračního dávkovače (obr. a), který dodává 

prach do tratě ve stále stejném daném mnoţství po celou dobu měření. Mnoţství prachu 
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naváţené na digitální váze (obr. b) je vsypáno do nerezové nálevky (obr. c) a následným 

spuštěním ovladače vibrací (obr. d) se prach rozprostře po celé ploše kanálku, odsypaný 

prach se zachytává do misky (obr. e). Vibrace se vypnou, kdyţ je prach rovnoměrně 

rozprostřen a zachycený prach se vrátí do nerezové nálevky. Po tomto kroku se dávkovač 

nastaví do dvou spojených plastových trychtýřků. Z jednoho se prach vsypává do sběrné 

nádoby, z druhého do prašné tratě (obr. f).  

Při malých vibracích se prach dávkuje přerušovaně nebo se dávkování zastaví úplně. 

Posunováním kanálku na trychtýřkách se umoţní dávkování o menší koncentraci. Při 

měření byl poţit prosítovaný prach ze zachytávače elektrárny v Třebovicích. 

 

Obr. 9 Příprava vibračního dávkovače (Rumlová, 2010) 

a b 

c d 

e f 
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6.2 Průběh měření 

Trať se zapíná 1 minutu před zahájením měření a vypíná se 1 minutu po ukončení 

měření. Měření probíhá podle schématu (obr. 10) a měří se současně v horním i spodním 

odběrovém místě, ale sondy nesmí být ve stejném bodě v trati.  

 

Obr. 10 Schéma rozmístění odběrových bodů v měřícím profilu [29] 

 

V kaţdém bodě trvá měření 5 minut a celé měření se 3krát opakuje, výsledky se 

následně průměrují. Po trojici měření se filtry v sondách vymění za čisté (obr. 11) a vzorky 

(obr. 12) se uloţí do vzorkovnic k následné analýze.  Po trojici měření se trať vypne. 

Měřící sondy se vyčistí destilovanou vodou, která se zachycuje do nádob a po vypaření 

vody se hmotnost prachu přičítá ke vzorkům na filtrech. Následně se sondy vysuší 

profouknutím vzduchem. Vyčištěné sondy se na odběrových místech vystřídají. 

Pro odběry 1 aţ 3 byla ověřovaná aparatura 1 umístěna na dolním měřicím profilu a 

odběrová aparatura 2 byla umístěna na horním měřicím profilu. 

Pro odběry 4 aţ 6 byla ověřovaná aparatura 1 umístěna na horním měřicím profilu a 

odběrová aparatura 2 byla umístěna na dolním měřicím profilu. [29] 
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Kaţdý odběr byl postupně měřen v 5ti odběrových bodech. V kaţdém odběrovém 

bodě byl plyn vzorkován po dobu 5ti minut, celková doba jednoho celého odběru byla 25 

minut. Za vzdušinu proudící v testovací trati stanovení TZL je povaţován suchý vzduch s 

hustotou 1,293 kg/m3 (101 325 Pa, 273 K). [29] 

 

 

Obr. 11 Čistý filtr (Rumlová, 2011) 

 

Obr. 12 Vzorek zachyceného prachu (Rumlová, 2011) 
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6.3 Vyhodnocení vzorků a cíl měření 

Výsledky se vyhodnocují gravimetrickou metodou. Cílem měření je ověření 

správnosti měření sond. Kontroly sond akreditovaných společností se dle zákona provádějí 

co 3-5 let. Firmy je však nechávají prověřovat většinou jednou ročně.  

Ve vodorovné trati se těţší částice gravitační silou usazují na dno, proto je lepší trať 

svislá. Na stejném principu se měří emise v průmyslových podnicích apod. Sondy, kterými 

se měřilo mnoţství prachu, jsou Prandtlova sonda a kombinovaná sonda a v následující 

části budou popsány.  Jejich tabulkový popis je uveden v příloze 3.  

Prandtlova trubice 

Prandtlova trubice (obr. 13) je spojena dvěma hadičkami s tlakoměrem. Hadičky 

přenášejí celkový tlak, který je tvořen součtem statického a dynamického tlaku, a statický 

tlak v kanálu. Celkový tlak je snímán otvorem umístěným na konci trubice, který je 

nastaven proti směru proudění, statický tlak je snímán v otvoru umístěném tak, aby se v 

něm vliv proudění neprojevil. Snímač tlakové diference měří rozdíl obou tlaků, coţ je tlak 

dynamický. Ten závisí na rychlosti proudění a hustotě plynu. [22] 

 

 

Obr. 13 Prandtlova trubice (Rumlová, 2011) 
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Rychlost se vypočte z Bernouliho rovnice podle vztahu 

 

pd = p – ps 

kde v je rychlost média (m/s), pd dynamický tlak (Pa), p celkový tlak (Pa), ps statický 

tlak (Pa), ρ hustota vzduchu (kg/m
3
). [22] 

Odběrová sonda 

Odběrová sonda (obr. 14) měří celkový prach s ±99% přesností s pouţitím filtru 

zachycující částice větší neţ 0,3μm. Je vytápěná a jedná se o izokinetický způsob 

vzorkování. 

 

 

 

Obr. 14 Odběrová sonda (Rumlová, 2011) 
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Kombinovaná sonda 

Výhodou kombinované sondy (obr. 15 a 16) je, ţe měří průtok vzdušniny, teplotu i 

TZL jako jeden přístroj. Naopak nevýhodou je, ţe se prach zachycuje v delším potrubí, neţ 

u sondy odběrové. 

 

 

Obr. 15 Hlavice kombinované sondy (Rumlová, 2011) 

 

 

Obr. 16 Zapojená kombinovaná sonda (Rumlová, 2011) 
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Uvedené sondy byly napojeny na soustavu měřič- čerpadlo (obr. 17), kdy rychlost 

vzdušniny byla zjištěna pomocí prandtlovy sondy a následně nastavena na čerpadle. 

V případě rychlejšího nebo pomalejšího sání by výsledný vzorek na filtru nebyl 

reprezentativní. Na měřiči se zaznamenával celkový průtok za celé měření a průběţně se 

vţdy zobrazoval aktuální průtok.  

Dalšími částmi soustavy nezbytnými pro vyhodnocení správnosti měření byl 

pohlcovač vhlkosti, měřič atmosférického tlaku a měřič teploty.  

 

 

Obr. 17 Soustava měřič- čerpadlo (Rumlová, 2011) 

 

6.4 Výsledek měření   

Hodnoty naměřené z ověřovaných aparatur z prašné trati jsou uvedeny v příloze 4 a 

porovnání naměřených referenčních hodnot z testovací trati stanovení TZL a hodnot 

z ověřované aparatury je uvedeno v příloze 5. 

Posouzení shody referenčních hodnot a hodnot z ověřované aparatury je provedeno 

dle hodnocení „Z-skore“. [29] 
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Z= X - x / × x  jestliţe je |Z| ≤ 2 je výsledek povaţován za vyhovující 

x  referenční hodnota 

X  hodnota stanovená účastníkem 

σ  odhad variability [-] 

Odhady variability pouţité pro MPZ ALME - OR - 7/10 „Stanovení hmotnostního 

toku tuhých znečišťujících látek v proudící vzdušině“ rok 2010 jsou stanoveny: 

pro hmotnostní tok a koncentraci σ = 0,15, 

pro střední rychlost a objemový průtok σ = 0,10. 

Porovnávaný subjekt je pro dané kriterium (hmotnostní tok, koncentrace, rychlost, 

průtok) povaţován za vyhovující, jestliţe alespoň jedno ze tří stanovení splňuje podmínku 

|Z| ≤ 2. [29] 

 

Dle výše uvedených kriterií bylo na základě provedené kalibrace sond konstatováno, 

ţe aparatura 1 pro odběry 1 až 3: 

 byla posouzena kladně pro stanovení střední rychlosti vzdušiny v měřicím profilu, 

 byla posouzena kladně pro stanovení objemového průtoku vzdušiny při

 normálních stavových podmínkách, 

 byla posouzena kladně pro stanovení koncentrace TZL v měřicím profilu, 

 byla posouzena kladně pro stanovení hmotnostního toku TZL. [29] 

Dle výše uvedených kriterií je moţno konstatovat ţe aparatura 1 pro odběry 4 až 

6: 

 byla posouzena kladně pro stanovení střední rychlosti vzdušiny v měřicím profilu, 

 byla posouzena kladně pro stanovení objemového průtoku vzdušiny při 

 normálních stavových podmínkách, 

 byla posouzena záporně pro stanovení koncentrace TZL v měřicím profilu, 

 byla posouzena záporně pro stanovení hmotnostního toku TZL. [29] 

Dle výše uvedených kriterií je moţno konstatovat ţe aparatura 2 pro odběry 1 až 

3: 

 byla posouzena kladně pro stanovení střední rychlosti vzdušiny v měřicím profilu, 
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 byla posouzena kladně pro stanovení objemového průtoku vzdušiny při

 normálních stavových podmínkách, 

 byla posouzena kladně pro stanovení koncentrace TZL v měřicím profilu, 

 byla posouzena kladně pro stanovení hmotnostního toku TZL. [29] 

Dle výše uvedených kriterií je moţno konstatovat ţe aparatura 2 pro odběry 4 až 

6: 

 byla posouzena kladně pro stanovení střední rychlosti vzdušiny v měřicím profilu, 

 byla posouzena kladně pro stanovení objemového průtoku vzdušiny při

 normálních stavových podmínkách, 

 byla posouzena záporně pro stanovení koncentrace TZL v měřicím profilu, 

 byla posouzena záporně pro stanovení hmotnostního toku TZL. [29] 

 

Na základě uvedených skutečností můžeme konstatovat, že testované 

sondy byly uznány způsobilými pro provádění měření TZL. 
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7. ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé práce bylo bliţší seznámení se s problematikou znečišťování 

ovzduší a účast na praktickém měření emisí.  

Dalšími dílčími cíly bylo seznámení se s platnou legislativou v oblasti měření emisí a 

ochrany ovzduší a s moţnými způsoby provádění měření a metodami vyhodnocování 

výsledků a kalibrace měřících zařízení. 

Jednotlivé dílčí cíle jsme naplnily v rámci teoretických kapitol této bakalářské práce.  

V rámci první kapitoly jsme nastínili problematiku znečišťování ovzduší od doby, 

kdy se začalo ovzduší viditelně zhoršovat, do doby dnešní, kdy znečišťování ovzduší patří 

mezi globální problémy. 

 Ve druhé kapitole bylo řečeno, jak se atmosféra země vyvíjela, kdy začala 

dokumentace znečišťujících látek ovzduší a zásadní události v oblasti ochrany ovzduší. 

Ve třetí kapitole byla nastíněna legislativa ochrany ovzduší v České Republice na 

jednotlivých úrovních- stát, kraj, provozovatel. 

Čtvrtá kapitola nás seznámila se vznikem plynných a tuhých emisí a s moţnými 

způsoby měření těchto emisí. Seznámila nás také s důleţitostí a nutností kalibrací přístrojů 

pouţívaných akreditovanými firmami.  

V páté kapitole byl nastíněn historický vývoj znečišťování ovzduší na území České 

Republiky a Moravskoslezského kraje, vyvíjející se legislativa a evidence zdrojů 

znečištění, jako je Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší a nově vzniklý Integrovaný 

systém plnění ohlašovacích povinností. 

Hlavního cíle bylo naplněno v 6. kapitole této bakalářské práce. Zde byl rozepsán 

postup praktického měření emisí na prašné trati ve Vědecko-energetickém centru Vysoké 

školy Báňské- Technické univerzity Ostrava. 

Závěrem můţeme konstatovat, ţe všechny dílčí i hlavní cíle byly splněny. Výsledek 

praktické části dopadl uspokojivě a sondy byly uznány za způsobilé k dalšímu měření 

tuhých emisí ve stacionárních zdrojích znečištění.  
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