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Anotace  

V diplomové práci na téma Kontinuální měřicí systémy jako základní kontrolní nástroj 

EMS spalovacích zdrojů je zpracován přehled současného stavu emisního monitoringu u 

velkých zdrojů znečišťování a jsou navrženy možnosti využití systémů u ostatních zdrojů. 

V první části je zpracován přehled současného stavu emisního monitoringu u velkých zdrojů 

znečišťování a jeho návaznost na další systémy. V další části jsou pak zpracovány a 

vysvětleny důvody pro využití znalostí z emisního měření u velkých zdrojů pro instalaci 

emisního měření u zdrojů malých. V další části je uveden způsob aplikace monitoringu u 

malých zdrojů. Na závěr práce je zařazeno doporučení budoucích kroků ve smyslu zahájení 

budování uceleného systému emisního měření u všech spalovacích zdrojů. 

Klíčová slova: Kontinuální měření, měření emisí, zdroje znečišťování, EMS 

 

 

Summary  

In this thesis on the theme of Continuous Emission Measurement Systems as a Basic 

Tools of EMS Control of Combustion Sources is processed by an overview of the current 

state of monitoring emissions from major sources and are designed options for using systems 

in other sources. The first part contains a summary of the current state of monitoring 

emissions from major sources of pollution and its relation to other systems. The next part is 

then processed and explained the reasons for the use of knowledge of emissions measurement 

from major sources for installation of emission measurements at small and medium-sized 

sources. The next section shows application monitoring for small sources. In the end of the 

thesis there is an recommendationis for future action within the meaning start building a 

comprehensive system of measuring emissions for all combustion sources. 

Keywords: Continuous measurement, measurement of emissions, pollution sources, EMS 

 

  



Obsah 

Seznam zkratek ........................................................................................................................... 9 

1. Úvod .................................................................................................................................. 10 

2. Kontinuální emisní měřicí systémy ................................................................................... 12 

2.1 Emise do ovzduší ................................................................................................... 12 

2.1.1 Oxidy síry ............................................................................................................... 12 

2.1.2 Oxidy dusíku (NOx) ............................................................................................... 12 

2.1.3 Prach a tuhé znečišťující látky ............................................................................... 13 

2.1.4 Oxid uhelnatý ......................................................................................................... 13 

2.2 Legislativní rámec KEMS ...................................................................................... 14 

2.2.1 Vyhodnocení kontinuálního měření ....................................................................... 15 

2.2.2 Zjišťování množství znečišťujících látek výpočtem .............................................. 16 

2.3 Základní typy a principy KEMS ............................................................................ 17 

2.3.1 Měření plynných látek ............................................................................................ 17 

2.3.1.1 Referenční podmínky a parametry ......................................................................... 17 

2.3.1.2 Funkční principy .................................................................................................... 18 

2.3.2 Elektrochemické senzory ....................................................................................... 21 

2.3.2.1 Základní požadavky na analyzátory plynných látek .............................................. 22 

2.3.2.2 Technické řešení analyzátorů plynů ....................................................................... 23 

2.3.3 Měření tuhých ZL................................................................................................... 25 

2.3.3.1 Optické metody měření .......................................................................................... 26 

3. Systémy a možnosti použití KEMS u velkých spalovacích zdrojů ................................... 29 

3.1 Systémy a možnosti použití kontinuálních měřících systémů ............................... 29 

3.1.1 Řídicí systémy ........................................................................................................ 30 

3.1.2 Moderní trendy v optimalizaci provozu elektráren a tepláren ............................... 31 

3.1.3 Požadavky na optimalizaci provozu ....................................................................... 31 

3.1.4 Cíle optimalizace .................................................................................................... 32 

3.1.5 Metoda pro optimalizaci provozu energetických zařízení ..................................... 33 

3.1.6 Matematické modely .............................................................................................. 33 

3.1.7 Validace naměřených údajů ................................................................................... 34 



3.1.8 Implementace řešení ............................................................................................... 34 

3.1.9 Realizace optimalizačních opatření ........................................................................ 35 

4. Kontinuální emisní měřicí systémy jako kontrolní nástroj environmentálních 

manažerských systémů velkých spalovacích zdrojů znečišťování .................................... 36 

4.1 Nástroje vedení podniku k ochraně životního prostředí ......................................... 36 

4.1.1 Environmentální politika a cíle .............................................................................. 36 

4.1.2 Provozní postupy .................................................................................................... 37 

4.1.3 Kontrola a nápravná opatření ................................................................................. 38 

4.1.4 Vypracování pravidelného prohlášení týkajícího se životního prostředí ............... 38 

4.2 Emisní monitoring .................................................................................................. 40 

4.2.1.1 Monitorování a řízení technologie v komplexním měřítku .................................... 41 

4.2.1.2 Řízení výroby energií ............................................................................................. 42 

4.2.1.3 Řízení obchodu s energiemi ................................................................................... 42 

4.3 Systém environmentálního řízení ........................................................................... 43 

5. Úspory vyplývající z kontinuálního emisního monitoringu .............................................. 44 

5.1.1 Řízení poměru palivo-vzduch ................................................................................ 45 

5.1.2 Řízení poměru palivo-vzduch pomocí měření koncentrací O2 a CO ..................... 45 

5.1.3 Ekonomický přínos dokonalejšího řízení poměru palivo-vzduch .......................... 45 

6. Možnosti využití KEMS jako kontrolního nástroje EMS u středních a malých spalovacích 

zdrojů ................................................................................................................................. 47 

6.1 Podíl malých a středních zdrojů na znečišťování ovzduší ..................................... 47 

6.1.1 Legislativa středních a malých zdrojů .................................................................... 49 

6.1.1.1 Poplatky za znečišťování ....................................................................................... 51 

6.2 Výhledy do budoucnosti......................................................................................... 52 

6.2.1 Emise v ČR dle IIASA ........................................................................................... 52 

6.2.1.1 Emise PM 2,5 ......................................................................................................... 53 

6.3 Současná obvyklá praxe ......................................................................................... 54 

6.3.1 Střední zdroje znečišťování .................................................................................... 54 

6.3.2 Malé zdroje znečišťování ....................................................................................... 55 

6.3.2.1 Příklad č.1............................................................................................................... 56 

6.3.2.2 Příklad č.2............................................................................................................... 58 



6.3.2.3 Souhrn údajů .......................................................................................................... 60 

6.4 Proč KEMS u středních a malých zdrojů? ............................................................. 61 

6.5 Návrh řešení ........................................................................................................... 62 

6.5.1 Analyzátory, snímače, senzory............................................................................... 62 

6.5.2 Řízení provozu ....................................................................................................... 63 

6.5.3 Práce s daty............................................................................................................. 63 

6.5.4 Poplatky a náklady na provoz ................................................................................ 65 

6.6 Shrnutí .................................................................................................................... 67 

7. Závěr .................................................................................................................................. 68 

Seznam obrázků ........................................................................................................................ 71 

Seznam tabulek ......................................................................................................................... 72 

Literatura .................................................................................................................................. 73 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 76 

 

 

 

 

  



Seznam zkratek 
 

ČEZ  – České energetické závody  

ČHMÚ  – Český hydrometeorologický ústav  

ČIŽP  – Česká inspekce životního prostředí  

CH4  – metan  

CO  – oxid uhelnatý  

CO2 – oxid uhličitý  

EMS  – systém environmentálního managementu  

IIASA – Mezinárodní ústav pro aplikovanou systémovou analýzu 

IPPC  – Integrovaná prevence a omezování znečištění 

IRZ  – Integrovaný registr znečišťování životního prostředí  

IŘS  – informační a řídící systém  

KEMS  – kontinuální emisní měřicí systém  

MŽP  – Ministerstvo životního prostředí  

NDIR  – nedisperzní infračervené záření 

NH3  – amoniak  

NO2  – oxid dusičitý  

NOx – oxidy dusíku  

N2O – oxidy dusný 

O2 – kyslík  

PM 2,5 – suspendované částice (Particulate Matter)  

PM 10  – suspendované částice (Particulate Matter)  

REZZO – Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší  

SO2   – oxid siřičitý  

SO3 - oxid sírový 

SOx   – oxidy síry  

TZL  – tuhé znečišťující látky  

ZL – znečišťující látka   
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1. Úvod 

Znečištění ovzduší je významným rizikem pro lidské zdraví a životní prostředí.   

V počátku 90. let minulého století představovalo znečištění ovzduší jeden z 

nejzávažnějších problémů životního prostředí v ČR. Emise tuhých znečišťujících látek (TZL), 

oxidu siřičitého (SO2) a oxidů dusíku (NOx) patřily k nejvyšším v Evropě. V rámci zákona 

č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před  znečišťujícími látkami, a jeho prováděcích předpisů, 

byl přijat rozsáhlý plán ke snížení emisí v podobě povinných emisních limitů, které 

vstupovaly v platnost k 1.1.1999.  

V průběhu následujících let se emise znečišťujících látek výrazně snížily, vlivem 

značných investic do ochrany ovzduší (v řádech stovek miliard Kč). Po roce 2000 již pokles 

nebyl tak značný, u některých sledovaných znečišťujících látek, dokonce dochází k mírnému 

růstu. Jak je patrné z následujících grafů vycházejících z údajů REZZO 1-3 z let 1994 až 2009 

uveřejněných na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu [26]. 

Obr. 1 - Vývoj emisí ZL v letech 1994-2000 
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Obr. 2 - Vývoj emisí ZL v letech 2001-2009 

 

Jelikož se předchozí investice týkaly především velkých a zvláště velkých zdrojů, je 

zřejmé, že se v současné době daří tyto zdroje provozovat v souladu s emisními limity a 

požadavky legislativy. A jedním ze základních systémů, do kterého byly tyto prostředky 

vynaloženy, a který umožňuje provozovat velké zdroje v souladu s limity, je systém 

kontinuálního měření. Monitoring a zpracování dat jsou tak zároveň nezbytným 

předpokladem kontroly kvality a případné snahy o snížení úrovně znečišťování ovzduší na 
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2. Kontinuální emisní měřicí systémy 

2.1 Emise do ovzduší 

Nejvýznamnějšími znečišťujícími látkami vnášenými do ovzduší, ze spalovacích 

procesů, jsou emise oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), 

tuhých částic (TZL) a skleníkových plynů jako je oxid uhličitý (CO2). Ostatní látky, jako: 

těžké kovy, halogenové sloučeniny, fluorovodík, nemetanové těkavé organické látky, 

nespálené uhlovodíky a dioxiny jsou vnášeny do ovzduší v menších množstvích, ale i přesto 

mají značný vliv na životní prostředí z důvodu své toxicity nebo jejich schopnosti přetrvávat v 

životním prostředí. Pro emisní monitoring jsou však nejvýznamnějšími látkami SO2, NOx, CO 

a tuhé znečišťující látky. 

2.1.1 Oxidy síry 

Oxidy síry v emisích pocházejí především ze síry přítomné v palivu. Fosilní paliva 

obsahují síru jako organické sloučeniny nebo anorganické sirníky. Síra je přítomna například 

v uhlí. V průběhu spalování se zdaleka největší množství oxidů síry projevuje jako oxid 

siřičitý (SO2). U pevných a kapalných paliv se 3 – 4 % síry také oxidují na oxid sírový (SO3), 

přechodové kovy přítomné v palivu mají tendenci tuto reakci katalyzovat. Oxid sírový se 

adsorbuje na tuhé částice a v případě tekutého paliva přispívá k tvorbě kyselých sazí.  

U zemního plynu se síra obvykle nevyskytuje.  

2.1.2 Oxidy dusíku (NOx) 

Hlavními oxidy dusíku, které během spalování fosilních paliv emitují, jsou oxid dusnatý 

(NO), oxid dusičitý (NO2) a oxid dusný (N2O). První dva jsou známy ve formě směsi, jako  

NOx, které u hlavních typů velkých spalovacích zařízení obsahují více než 90 % NO. 

Tvorba NOx se řídí třemi zásadními mechanismy, které jsou charakteristické původem 

dusíku a prostředím, kde reakce probíhá: 

a) tepelné NOx pocházejí z reakce mezi kyslíkem a dusíkem ze vzduchu 

b) palivové NOx se tvoří z dusíku obsaženého v palivu 

c) okamžité NOx vznikají přeměnou molekulárního dusíku v přední části plamene za 

přítomnosti meziproduktů uhlovodíkových sloučenin 
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Množství emitovaných oxidů dusíků je ovlivněno typem použitého spalovacího 

pochodu.  

V případě uhlí, např.: 

a) emise NOx budou nižší u kotle s pohyblivým roštem z důvodu poměrně nízké 

teploty spalování a postupně probíhajícího spalování, ke kterému dochází nad 

roštem 

b) emise jsou vyšší u kotle s práškovým uhlím, ale mění se podle typu hořáku a 

provedení spalovací komory 

c) emise NOx u kotle s fluidním ložem jsou nižší než ty, ke kterým dochází u 

konvenčních kotlů, ale jsou vyšší emise N2O. 

2.1.3 Prach a tuhé znečišťující látky 

Prach vnášený do ovzduší v průběhu hoření uhlí, rašeliny a biomasy vzniká většinou z 

minerálních frakcí paliva. Malý podíl prachu může obsahovat velmi malé částice vytvořené 

kondenzací sloučenin, které během spalování vytěkají. 

Druh použitého spalovacího procesu má významný vliv na podílu z celkového množství 

popílku strženého emisemi plynů z kotlů. Například kotle s pohyblivým roštem vytvářejí 

poměrně malé množství polétavého popílku (20 – 40 % z celkového popela), zatímco kotle na 

práškové uhlí, produkují pozoruhodné množství 80 – 90 %. 

Spalování kapalných paliv je také zdrojem emisí tuhých částic, ačkoliv v menší míře 

než uhlí. V tomto případě jsou zejména špatné podmínky spalování důvodem ke tvorbě sazí, 

které jsou v přítomnosti oxidu sírového odpovědné za tvorbu kyselých spečenců s 

korozivními vlastnostmi. 

Spalování zemního plynu je, pokud jde o emise prachu, nevýznamným zdrojem.  

2.1.4 Oxid uhelnatý 

Oxid uhelnatý (CO) se objevuje při spalovacím procesu vždy jako meziprodukt a 

zejména při podstechiometrických podmínkách spalování. Provozovatelé zařízení se stále 

pokoušejí minimalizovat tvorbu CO, protože CO je indikátorem rizika koroze a nedokonale 

spáleného paliva a proto znamená ztrátu účinnosti.  
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2.2 Legislativní rámec KEMS 

Dle Vyhlášky č.205/2009 Sb. [3], o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se provádí kontinuální 

měření u zvláště velkých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném 

příkonu rovným nebo vyšším než 100 MW. Kontinuálním měřením se u těchto zdrojů zjišťují 

emise tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) 

vyjádřeného jako oxid dusičitý (NO2) a oxidu uhelnatého (CO). 

Pokud je těmito spalovacími zdroji spalován výlučně zemní plyn, zjišťují se 

kontinuálními emisními měřicími systémy jen emise oxidů dusíku vyjádřené jako oxid 

dusičitý a emise oxidu uhelnatého, ostatní emise znečišťujících látek jako emise tuhých 

znečišťujících látek a oxidu siřičitého se zjišťují jen jednorázovým měřením.  

Měřicí metody a technické požadavky pro kontinuální měření jsou popsány 

v technických normách. Nedílnou součástí jsou i technické požadavky, které musí splňovat i 

přístroje a metody pro měření stavových, srovnávacích a vztažných veličin. V případě, že 

technické normy neobsahují metodu měření nebo technické požadavky pro kontinuální 

měření, může orgán ochrany ovzduší stanovit jiné metody a technické požadavky pro 

kontinuální měření.  

Přístroje používané pro kontinuální měření, musí být schopny stanovit hmotnostní 

koncentrace znečišťujících látek alespoň v intervalu od 10 % do 250 % emisního limitu nebo 

od 10 % do 250 % koncentrace, které jsou zaručeny výrobcem technologického zařízení na 

snižování emisí.  

Správnost údajů, zjištěných kontinuálním měřením, je ověřována jednorázovým 

měřením, a to:  

a) nejméně jednou za rok  

b) při každém významném zásahu do emisního měřicího systému, technologického 

procesu, významné změně spalovaného paliva. 

Tolerance stanovená touto vyhláškou je 10 % z hodnoty emisního limitu měřené 

znečišťující látky a je rozhodující pro ověření správnosti údajů kontinuálního měření. 

Nejméně jednou za tři roky je nutné provést kalibrace emisního měřicího systému.  
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2.2.1 Vyhodnocení kontinuálního měření  

Při vyhodnocování kontinuálního měření, dle Vyhlášky č.205/2009 Sb. [3], se použijí 

hodnoty naměřené, v intervalech ne kratších než 1 minuta, ze kterých se vypočte 30minutová 

střední hodnota koncentrace dané znečišťující látky při stanovených stavových a vztažných 

podmínkách, z těchto 30minutových středních hodnot se následně vypočte průměrná denní 

střední hodnota koncentrace znečišťující látky a případné překročení emisního limitu se 

zaznamená.  

Hodnoty jsou kdykoliv přístupné příslušným orgánům ochrany ovzduší. 

Výstupy z kontinuálního měření se zpracovávají denně. V poslední den kalendářního 

roku se zpracuje souhrnný výstup za kalendářní rok, který je uchován v listinné podobě jako 

výstupní tištěný produkt.  

Při použití kontinuálního měření se emisní limit považuje za dodržený, jestliže jsou v 

průběhu kalendářního roku současně splněny tyto podmínky: 

a) roční průměr denních středních hodnot je nižší než hodnota emisního limitu, 

b) 95 % všech třicetiminutových středních hodnot je nižší než 120 % hodnoty emisního 

limitu,  

c) všechny 30minutové střední hodnoty jsou nižší než dvojnásobek hodnoty emisního 

limitu,  

d) pro zvláště velké spalovací zdroje žádná z měsíčních středních hodnot nepřesáhne 

emisní limit a pro oxid siřičitý a tuhé znečišťující látky 97 % a pro oxidy dusíku 95 % 

všech 48hodinových středních hodnot nepřesáhne 110 % emisního limitu; 

48hodinovou střední hodnotou se rozumí aritmetický průměr dvou platných po sobě 

jdoucích denních středních hodnot; pro výpočet 48hodinové střední hodnoty se použijí 

denní střední hodnoty počínaje 1. lednem a konče 31. prosincem kalendářního roku, 

přičemž pro výpočet 48hodinové střední hodnoty může být každý ze dnů v roce použit 

pouze jednou; osamocené denní průměry v průběhu roku se pro výpočet 48hodinové 

střední hodnoty nesčítají.  
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Do hodnot, které jsou rozhodující pro posouzení dodržování emisního limitu, nejsou 

zahrnuty údaje zjištěné v době:  

a) kdy byl zdroj uváděn do provozu,  

b) v době jeho odstavování z provozu,  

c) při odstraňování jeho poruchy,  

d) při odstraňování havárie.  

Pro vyhodnocování kontinuálního měření objemového toku spalin (odpadního plynu) se 

podobně jako u měření znečišťujících látek použijí hodnoty naměřené v intervalech ne 

kratších než 1 minuta, ze kterých se vypočte 30minutová střední hodnota objemového toku 

odpadního plynu při stanovených stavových a vztažných podmínkách a tyto hodnoty a denní 

doba provozu zdroje jsou použity pro výpočet celkového objemu odpadního plynu (spalin) za 

den.    

Roční emise znečišťující látky se na základě výsledků kontinuálního měření stanoví 

jako součet součinů průměrných denních středních hodnot koncentrací znečišťující látky a 

celkového denního objemu odpadního plynu (spalin) při stanovených stavových a vztažných 

podmínkách.  

2.2.2 Zjišťování množství znečišťujících látek výpočtem  

Od měření emisí znečišťujících látek lze, dle Vyhlášky č.205/2009 Sb. [3], upustit a 

emise zjišťovat výpočtem v případech, kdy: 

a) měření neodráží skutečný stav znečišťování ovzduší a nelze dostupnými technickými 

prostředky zaručit opak,  

b) zdroj není v provozu více než 300 hodin za kalendářní rok (je provozován jako záložní 

zdroj) 

Emise se pak stanovují výpočtem a to:  

a) bilancí technologického procesu tedy výpočtem rozdílu mezi hmotností znečišťující 

látky do procesu vstupující a hmotností znečišťující látky z procesu vystupující, 

b) jako součin emisního faktoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce č.205/2009 Sb., 

o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny 

v požadovaném časovém úseku. 
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2.3 Základní typy a principy KEMS 

2.3.1 Měření plynných látek 

K důležitým měřicím systémům patří analytická kontrola složení odpadního plynu 

(spalin) zaměřená na stanovení koncentrace sledovaných plynných složek znečišťujících 

látek. Dle kapitoly 2.2 se u energetických zdrojů znečišťování zjišťují koncentrace:  

a) oxidu siřičitého (SO2), 

b) oxidů dusíku (NOx) a 

c) oxidu uhelnatého (CO), 

Používají se k tomu automaticky pracující přístroje a systémy, souhrnně označované 

jako průmyslové analyzátory složení plynů.  

Obr. 3 - Průmyslové analyzátory plynů  

 

 

Tyto přístroje mají obecně velmi široké použití: od měření koncentrace plynných složek 

ve směsích různých plynů v průběhu výrobního procesu, v kouřových a odpadních plynech 

spalovacích systémů nebo ve výfukových plynech vznětových a zážehových motorů až po 

signalizaci nebezpečné koncentrace toxických plynů v garážích a silničních tunelech, 

monitorování znečistění ovzduší v městských aglomeracích nebo také jen sledování kvality 

vzduchu v obytných budovách, ve sklenících či ve skladech ovoce. 

2.3.1.1 Referenční podmínky a parametry 

U emisí do ovzduší by je důležité také stanovit ukazatele charakterizující výstupní plyn 

(spaliny), tak aby bylo možné získané koncentrace emisí převést na standardní podmínky tj.  

273 K, 101,3 kPa, při měřeném obsahu kyslíku a pro suchý plyn: 
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a) objemový průtok spalin (pro výpočet koncentrace a hmotnostního toku emisí) 

b) teplota spalin 

c) obsah vodní páry ve spalinách 

d) stálý tlak v kouřovodu 

e) atmosférický tlak 

f) doba monitorování /průměrná perioda 

Kromě výše uvedených ukazatelů jsou pro správný provoz kotle a systém čištění spalin 

nutná další měření určitých parametrů jako je napětí a intenzita proudu elektrostatických 

odlučovačů, tlaková ztráta rukávových filtrů, koncentrace znečišťujících látek v různých 

místech kouřovodu. 

2.3.1.2 Funkční principy 

Pro průmyslovou analýzu složení plynů se nabízí široká paleta přístrojů, které využívají 

různé fyzikální nebo fyzikálně-chemické principy s cílem co nejpřesněji a nejspolehlivěji určit 

koncentraci nebo objemové množství jedné nebo několika plynných složek ve směsi plynu. 

Analyzátory na principu fyzikálním měří některou fyzikální veličinu, jejíž vztah ke 

složení analyzovaného plynu je přesně definován. Z fyzikálních veličin se pro analýzu plynů 

nejčastěji využívá absorpce infračerveného nebo ultrafialového záření, rozdílná tepelná 

vodivost, paramagnetismus apod. Činnost analyzátorů na principu fyzikálně-chemickém 

spočívá ve sledování fyzikálních jevů provázejících chemickou reakci, které se účastní 

určovaný plyn nebo kterou podstatně ovlivňuje.  

K fyzikálně-chemickým analyzátorům patří například přístroje založené na měření 

reakčního tepla a zejména stále častěji používané analyzátory na bázi elektrochemických 

chemických senzorů. 

Velmi rozšířené jsou průmyslové analyzátory složení plynů pracující na principu 

nedisperzivního infračerveného fotometru NDIR (Non-Dispersive Infrared Radiation), které 

měří s vysokou selektivitou plyny, jejichž absorpční pásma leží ve spektru infračervených 

vlnových délek od 2 do 9 µm, jako jsou např. SO2, NO, NH3, CO, CO2, H2O, CH4 a další 

uhlovodíky. Metoda NDIR je založena na skutečnosti, že některé víceatomové plyny 

absorbují infračervené záření, přičemž absorbované vlnové délky infračerveného záření jsou 



19 

 

charakteristické pro jednotlivé druhy plynů a zeslabení infračerveného záření je úměrné 

koncentraci příslušného plynu.  

Obr. 4 - Infračervená jednopaprsková měřicí cela  

 

Poznámka: 1 – infračervený zářič, 2 – reflektor, 3 – okénko, 4 – clonový kotouč, 5 – 

synchronní motor, 6 – měřicí komora, 7 – selektivní přijímač záření 

 

Příklad možného uspořádání jednopaprskové infračervené měřicí cely je zjednodušeně 

naznačen na obr. 4. Zářič, ohřátý přibližně na 700 °C, vysílá infračervené záření přerušované 

rovnoměrně se otáčejícím clonovým kotoučem. Záření prochází měřicí komorou, jíž proudí 

přiváděný měřený plyn, a na protější straně dopadá na přijímač (detektor) záření, který 

vyhodnocuje velikost absorpce a mění ji na elektrický signál, ze kterého se v převodníku 

stanoví koncentrace určovaného plynu. Absorpční pásma plynů se však mohou zčásti i 

překrývat, a to způsobuje tzv. příčnou (křížovou) citlivost analyzátoru, která působí rušivě a je 

třeba ji vhodným uspořádáním potlačit na minimum (použitím interferenčních filtrů, 

elektronické korekce aj.). 

Zajímavým řešením je také laserový analyzátor pracující technikou in-situ, ve kterém 

teplotně regulovaný diodový laser generuje velmi úzký svazek infračervených paprsků, který 

prochází měřeným plynem protékajícím potrubím a dopadá na přijímač infračerveného záření. 

Frekvence laserové diody se při instalaci systému nastaví tak, že odpovídá absorpční čáře 

určovaného plynu. Přijímač snímá infračervené paprsky v rozsahu určitých vlnových délek a z 
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intenzity dopadajícího laserového paprsku může elektronická jednotka velmi přesně vypočítat 

koncentraci měřeného plynu téměř s nulovou příčnou citlivostí. 

Obr. 5 - Měření na principu různé tepelné vodivosti plynů  

 

Poznámka: (MK – měřicí komora, RK – referenční komora, R – pevný odpor, Z – zesilovač) 

 

Pro měření plynů, které neabsorbují infračervené záření, se používá například 

ultrafialová spektroskopie nebo měření na bázi různé tepelné vodivosti měřeného a 

referenčního plynu, jehož princip je naznačen na obrázku 5. Základem analyzátoru je 

detektor, který se skládá z referenční a měřicí komory, ve kterých je napnutý tenký platinový 

drátek. Referenční komora je naplněna referenčním plynem, zatímco měřicí komorou protéká 

měřený plyn. Platinové drátky, které tvoří v kombinaci s pevnými odpory vyvážený můstkový 

obvod, jsou trvale ohřívány protékajícím stejnosměrným proudem. Jestliže se změní 

koncentrace příslušné komponenty v měřeném plynu, změní se i tepelná vodivost měřeného 

plynu, což ovlivní teplotu platinového drátku v měřicí komoře. Změna tepelné vodivosti se 

pak vyhodnotí jako změna elektrického odporu v jedné větvi můstkového obvodu, ze které se 

vypočítá ve vyhodnocovací části analyzátoru koncentrace měřené složky plynu. 
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Obr. 6 - Princip paramagnetického analyzátoru  

 

 

Pro stanovení koncentrace kyslíku, který také není k infračervenému záření aktivní, se 

využívá skutečnosti, že je kyslík na rozdíl od většiny ostatních plynů paramagnetický. 

Molekuly kyslíku se na základě svého paramagnetismu pohybují v nehomogenním 

magnetickém poli směrem k vyšší síle pole. Přivedeme-li do měřicí cely (komory) společně 

dva vhodné plyny s různým obsahem kyslíku, vzniká mezi nimi tlakový rozdíl vyvolávající 

mikroproudění. Jestliže je jedním plynem srovnávací, neboli referenční plyn (N2, vzduch aj.) 

a druhým měřený plyn, je mikroproudění úměrné obsahu kyslíku v měřeném plynu a stačí ho 

jen vhodným čidlem převést na elektrický signál. Výstupní signál je malý a musí se elektricky 

zesílit. 

2.3.2 Elektrochemické senzory 

Specifickou skupinu analyzátorů plynů jsou zařízení využívající elektrochemických 

senzorů, výhodou těchto typů analyzátorů je, že jsou levné a většinou mají předpoklady pro 

hromadnou výrobu. Základem pro elektrochemické analyzátory jsou senzory s citlivou 

polovodičovou vrstvou z vhodných materiálů, zejména z oxidů různých kovů (oxidu 

zirkoničitého – ZrO2, oxidu cíničitého – SnO2, oxidu titaničitého – TiO2 apod.). Jejich 
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elektrické vlastnosti, nejčastěji elektrická vodivost, se mění vlivem adsorpce molekul určitých 

plynů na povrchu polovodičové vrstvy. Obecně lze říct, že se elektrochemické analyzátory 

využívají pro měření plynných látek, a to oxidu uhelnatého (CO), kyslíku (O2), oxidů dusíku 

(NOx), apod. Jejich hlavním problémem je však velká křížová citlivost k plynům jiným, než je 

plyn měřený, tato citlivost se dá snížit vytvořením katalyticky aktivní vrstvy platiny na 

povrchu senzoru nebo zvolením vhodné provozní teploty senzoru. Nejpoužívanější a také 

nejznámější elektrochemické analyzátory plynů, jsou přístroje se senzory na bázi oxidu 

zirkoničitého pro měření obsahu kyslíku nebo analyzátory se senzory na bázi oxidu cíničitého 

pro velmi přesné a citlivé zjišťování koncentrace oxidu uhelnatého. 

Obr. 7 - Měřicí cela na bázi palivového článku 

 

Poznámka: 1 – olověná anoda, 2 – zlatá katoda, 3 – elektrolyt, 4 – difuzní membrána, 5 – 

zatěžovací odpor, 6 – termistor 

 

2.3.2.1 Základní požadavky na analyzátory plynných látek 

Na analyzátory složení plynů jsou kladeny podobné požadavky jako na ostatní 

prostředky pro provozní měření v průmyslu. Protože se často používají v prostředích s 

náročnými provozními podmínkami z hlediska tlaku a teploty i přítomnosti agresivních, 

toxických a výbušných plynů, musí jejich funkční vlastnosti odpovídat požadavkům konkrétní 

aplikace. Vedle plynných složek, jejichž koncentrace se má přístrojem určit, patří k základním 

údajům analyzátoru specifikace jeho měřicích rozsahů. Pro každou měřenou složku bývá k 
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dispozici několik měřicích rozsahů, které se přepínají ručně, automaticky nebo i dálkově. 

Měřicí rozsah se často doplňuje údajem největšího a nejmenšího dosažitelného rozsahu. 

Největší dosažitelný rozsah je u mnoha analyzátorů roven 100 % měřené složky, pokud není z 

fyzikálních nebo provozních důvodů omezen na hodnotu nižší. Nejmenší dosažitelný rozsah 

závisí na citlivosti použitého principu měření, na konstrukčním řešení analyzátoru a obvykle 

úzce souvisí s přesností měření.  

Koncentrace měřené složky v plynné směsi se zpravidla vyjadřuje v procentech nebo 

hmotností v jednotce objemu [g.m
-3

 nebo mg.m
-3

], která platí jen pro určitý tlak a teplotu 

plynu. Pro vyjadřování velmi malých koncentrací se používá jednotek ppm (parts per million) 

nebo vpm (volume parts per million). 

Přesnost analyzátorů složení plynů je komplexní veličina ovlivňovaná mnoha faktory, 

jako jsou změny teploty, tlaku a průtoku měřeného plynu, přítomnost doprovodných složek v 

analyzovaném plynu, ale i vlivy okolí (teplotou prostředí, barometrickým tlakem aj.). 

Specifickým zdrojem chyb u samočinných analyzátorů plynu může být i kalibrace, prováděná 

ručně nebo automaticky podle kalibračních plynů různého složení, s použitím kalibračních 

kyvet apod. U většiny analyzátorů je třeba počítat s celkovou chybou 1 % až 5 % z měřicího 

rozsahu. Důležitá je samozřejmě i reprodukovatelnost a stálost přesnosti měření. S přesností 

úzce souvisí selektivita, tj. schopnost analyzátoru rozlišit měřenou složku od ostatních 

plynných složek směsi a potlačit jejich vliv na údaj analyzátoru. Někdy se selektivita 

vyjadřuje i kvantitativně tzv. příčnou (křížovou) citlivostí, která udává, jaký vliv na přesnost 

měření mají doprovodné plyny. 

Při extraktivním měření je nutné brát při hodnocení dynamických vlastností analyzátoru 

v úvahu také dopravní zpoždění vznikající při dopravě měřeného vzorku plynu z místa odběru 

až do analyzátoru. 

2.3.2.2 Technické řešení analyzátorů plynů 

Analyzátor plynů se v podstatě skládá z měřicí části (měřicí sondy, měřicí cely/komory) 

a z převodníku. Výstupní signál měřicí části, úměrný měřené veličině, se přivádí na vstup 

převodníku k zesílení a dalšímu zpracování. Převodník po zesílení převádí spojitý vstupní 

signál na digitální, který je zpracováván ve vyhodnocovací jednotce. Zde se provádí 

kompenzace vlivu barometrického nebo provozního tlaku, linearizace měřicích rozsahů, 
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digitální filtrace pro snížení příčné (křížové) citlivosti, hlídání nastavených mezí, výpočtu 

odvozených veličin apod. Zpracovaný digitální signál se převádí převodníkem D/A obvykle 

na unifikovaný analogový výstupní proudový signál 0/4 až 20 mA, na napětí 0 až 10 V apod. 

a současně se zobrazuje v digitálním tvaru na displeji. Navíc bývá k dispozici jako přímý 

(reléový) výstup, popř. na sériovém rozhraní. Naměřené údaje a konfigurační data se v 

digitálním tvaru obvykle ukládají do paměti. 

Moderní analyzátory plynu jsou standardně vybaveny multifunkčním alfanumerickým, 

popř. grafickým zobrazovačem LCD, na kterém lze ve zvolených fyzikálních jednotkách 

pohodlně odečítat nejenom koncentraci určované plynné složky, ale i další hodnoty, např. 

hlídané meze, aktuální teplotu a tlak aj. Některé zobrazovače umožňují zobrazit také krátké 

texty (pokyny, menu aj.). Důležitá je možnost obousměrné komunikace mezi analyzátorem 

plynů a nadřazeným PC nebo řídicím systémem, která výrazně zvyšuje komfort obsluhy. Ke 

komunikaci se využívají standardně průmyslové komunikační sběrnice (Profibus, Foundation 

Fieldbus aj.) a v poslední době stále častěji i síť Ethernet. Z PC lze vhodným programem 

pohodlně zkonfigurovat systém pro analyzování plynů v konkrétní aplikaci, tzn. nastavit 

měřicí rozsah, zajistit kompenzaci provozních vlivů, kalibraci aj. Počítač může přečíst  

konfigurační data přístroje, uložit je do paměti a popř. použít pro naprogramování dalších 

analyzátorů plynů. Rovněž může naměřené hodnoty podle vloženého programu zpracovat a 

vyhodnotit. 

Průmyslové analyzátory plynů se připojují k technologii nebo k procesu buď přímo v 

místě měření (in-situ) anebo extraktivní metodou. Analyzátory pro měření in-situ mají 

analyzátory měřicí sondu, která se vkládá přímo do kouřovodu nebo do potrubí a je kabelem 

připojena k samostatné vyhodnocovací jednotce zcela oddělené od měřeného média. Při 

extraktivním měření se plyn odebírá odběrovou sondou z potrubí (kouřovodu) a samostatnou 

odběrovou cestou se přivádí do analyzátoru. Před vstupem do analyzátoru (obr.8) se měřený 

plyn zpravidla ještě upravuje (filtruje, ohřívá, ochlazuje apod.).  

Někdy je nutné do odběrové cesty navíc zařadit i pomocné čerpadlo. Důležité je, aby 

dopravní zpoždění způsobené odběrovou cestou bylo co nejmenší. Analyzátory plynu pro 

extraktivní měření se vyrábějí jako kompaktní přístroje s integrovanou měřicí celou 

(komorou) pro montáž do panelu nebo na stěnu, ve stolním provedení, ale také v robustní 

skříni pro nasazení ve venkovním prostředí.  
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Obr. 8 - Úprava měřeného plynu před vstupem do analyzátoru 

 

Poznámka: 1 – odběrová sonda, 2 – vedení měřeného plynu, 3 – chladič plynu, 4 – odtok 

kondenzátu, 5 – filtr, 6 – pomocné čerpadlo, 7 – regulační ventil, 8 – analyzátor 

 

V poslední době se často používají modulární analyzátory s výměnnými moduly pro 

měření koncentrace různých plynných složek. 

Analyzátory plynů různých výrobců se pochopitelně liší mechanickým provedením, 

rozměry a způsobem připojení k procesu, měřicími rozsahy a přesností, ale také počtem 

vstupů a výstupů, rozsahem zobrazení na displeji, komunikačními schopnostmi a doplňujícím 

vybavením. Pro zajištění velké odolnosti proti korozi jsou všechny části analyzátoru, 

přicházející do styku s měřeným plynem, vyrobeny z ušlechtilých materiálů, popř. opatřeny 

dokonalou povrchovou ochranou. Nabízené produkty se vesměs vyznačují vysokým stupněm 

krytí a některé i jiskrovou bezpečností pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Samozřejmostí je splnění požadavků elektromagnetické kompatibility podle norem EN. 

Všechny důležité parametry dokladují výrobci atesty a certifikacemi renomovaných zkušeben 

a samozřejmě značkou shody CE, dnes již povinou v zemích Evropské unie. 

2.3.3 Měření tuhých ZL 

Měření koncentrace tuhých znečišťujících látek a poletujících prachů má velký význam 

pro ochranu životního prostředí, protože jejich zvýšený výskyt nepříznivě ovlivňuje zdraví 

lidí nejenom v uzavřených a špatně větraných prostorách, ale i ve velkých průmyslových 

aglomeracích. Protože hlavními znečišťovateli životního prostředí jsou tradičně velké 

průmyslové podniky, hutě, elektrárny, teplárny, spalovny atd., je mimořádně důležité sledovat 

a hlídat koncentrace, a to nejen limitní, tuhých znečišťujících látek (prachu, sazí, popílku) v 

odpadních, kouřových a výfukových plynech, které podniky vypouštějí do ovzduší. Pro 
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kvantifikování množství tuhých znečišťujících látek (prachu) v prostředí se obvykle používá 

hmotnostní koncentrace definovaná jako hmotnost znečišťujících částic v jednotkovém 

objemu plynu (mg/m3, popř. µg/m3). 

Přístroje pro měření koncentrací prachu v odpadním plynu (spalinách), prachoměry, 

využívají různé metody měření. Které lze z hlediska použitého fyzikálního principu rozdělit 

do několika skupin: 

a) gravimetrická metoda: používá se jen jako referenční metoda pro kalibraci 

prachoměrů, protože neposkytuje informaci o koncentraci prachu v reálném čase, ale 

jen bilanční hodnotu za určité časové období; při této metodě se vychází z rozdílu 

hmotnosti záchytného filtru před a po vzorkování,  

b) optické metody měření koncentrací prachu (využívá se transmisní princip nebo princip 

založený na rozptylu světla): jsou nejčastějšími používanými metodami, 

c) metoda založená na triboelektrickém jevu, která se většinou využívá jen pro kontrolu 

prachových filtrů,  

d) metoda založená na principu absorpce ß záření: jde o metodu na podobném principu 

jako gravimetrická metoda; rozdíl je v tom, že se měří dvě ß záření, a to před 

vzorkováním a po vzorkování; pomocí této metody se dosahuje poměrně vysoká 

přesnost měření, avšak jde o nákladnou metodu.  

Z hlediska samotné realizace měření je možné prachoměry rozdělit na tyto kategorie: 

a) prachoměry využívající extraktivní metody: odběrnou sondou se odebere vzorek 

analyzovaného plynu a proces analýzy se uskutečňuje mimo místo odběru, 

b) prachoměry využívající metody tzv. in-situ: snímací část prachoměru je umístěná 

přímo v monitorovaném plynu. Nevýhodou je, že přístroj je často vystavený 

nepříznivým vlivům prachových částic, teploty a pod..  

2.3.3.1 Optické metody měření  

Transmisní měřící metoda je založená na poklesu hustoty záření toku procházejícího 

světla v závislosti na hmotnostní koncentraci prachu v odpadním plynu. Tato metoda se 

používá hlavně pro měření velkých hmotnostních koncentrací prachu. Optický vysílač vysílá 

světlo přes směs plynu a prachových částic. Na druhém konci kanálu přijímač měří intenzitu 
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zbylého světla, a ta se porovnává s intenzitou světla vycházejícího z vysílače. Na základě toho 

je možné určit optickou propustnost a koncentraci částic.  

Obr. 9 – Transmisní měřicí metoda 

 

 

 

Metodou měření koncentrací prachu na základě rozptylu světla je možné měřit i 

nejmenší koncentrace prachu v odpadním plynu. Vysílač vysílá světelný paprsek, který je 

částicemi prachu v plynu zpětně odrazený a zachycený vysoko citlivým snímačem. 

Porovnáním vycházejícího světla a rozptýleného světla je možné určit koncentraci prachu v 

plynu. Jako zdroj světla může být použita svítivá dioda (LED), laser nebo jiné zdroje se 

širokým spektrem vlnových délek.  

Obr. 10 – Metoda měření na základě rozptylu světla 

 

Metoda založená na triboelektrickém jevu spočívá v měření změny elektrického náboje, 

způsobené letícími prachovými částicemi, na povrchu vodivé kovové sondy. Množství 

elektrostatického náboje závisí na koncentraci prachu a rychlosti proudění spalin s částicemi 
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prachu. Tato metoda se používá například i pro kontrolu prachových filtrů, jejich diagnostiku 

a lokalizaci jejich poškození.  

Obr. 11 – Triboelektrický snímač 

 

Metoda založená na principu absorpce ß záření. Množství prachu, které je usazené na 

filtru (např. ze skleněných vláken), se určuje podle zeslabení radioaktivního záření 

radioaktivního prvku (krypton-85 nebo uhlík-14), přičemž k měření se využívá Geiger-

Müllerův čítač. Tato hodnota se porovnává se zářením radioaktivního prvku před vlastním 

měřením prašnosti. Podobně jako při gravimetrické metodě je odpadní plyn kontaminovaný 

prachem čerpaný do vzorkovacího systému, přičemž částice prachu se průběžně usazují na 

použitém filtru. Rostoucí vrstva částic prachu způsobuje zeslabení intenzity ß záření. 

Radiometrická metoda je široko použitelná, protože určuje množstvo prachu v poměrně 

velkém měřicím rozsahu bez ohledu na chemické a fyzikální vlastnosti částic prachu a 

nosného plynu. 
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3. Systémy a možnosti použití KEMS u velkých spalovacích 

zdrojů 

3.1 Systémy a možnosti použití kontinuálních měřících systémů 

Většina velkých zdrojů znečišťování a to jak energetických (elektrárny, teplárny), tak i 

technologických, patří mezi provozy, jimž byl udělen certifikát EMS. Ten potvrzuje, že 

vnitřní procesy v elektrárně, teplárně či technologickém celku jsou ve shodě s normou ISO 

14001 a firma naplňuje stanovenou politiku v oblasti ochrany životního prostředí. 

Certifikovaný systém EMS přispívá nejen ke snížení vlivu elektrárny na životní prostředí, ale 

také ke zvýšení bezpečnosti práce (součástí certifikace je aktualizace provozních předpisů a 

havarijních plánů) a ke snížení nákladů na provoz díky zlepšování efektivity výroby. 

Obr. 12 - Monitoring emisí v elektrárnách 
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Základním systém umožňující aplikaci EMS u velkých zdrojů znečišťování představuje 

emisní monitoring. Monitorování emisí se provádí za účelem stanovení koncentrace látek v 

plynu tak, aby se o nich mohlo referovat, nebo se mohla provádět regulace spalovacího 

procesu, nebo se mohlo využít naměřených hodnot k předvídání dopadu zařízení nebo procesu 

na životní prostředí.  

3.1.1 Řídicí systémy  

Velké energetické zdroje jsou dnes již vybaveny moderním systémem řízení, který 

zahrnuje kromě řízení jednotlivých výrobních energobloků i systém řízení provozů pro 

snižování emisí jako systém pro odsíření, denitrifikace nebo odprášení a samozřejmě i systém 

řízení vlastní spotřeby. Pro představu o velikosti řídicího systému: každý blok má okolo 1 700 

vstupů do systému a přes 1 000 výstupů ze systému. Tomu odpovídá více než 1 000 snímačů 

a přes 500 pohonů, servopohonů a pohonů regulačních ventilů. Pro každý blok je vytvořeno 

okolo stovky monitorovacích schémat. K tomu je nutné ještě připočítat vstupy a výstupy 

odsíření a dalších zařízení. 

Obr. 13 – Řídicí systém velkého energetického zdroje 
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3.1.2 Moderní trendy v optimalizaci provozu elektráren a tepláren  

Moderní trendy v optimalizaci provozu elektráren a tepláren jsou založené na použití 

pokročilých metod zpracování naměřených údajů a matematických simulačních modelů pro 

funkce diagnostiky a optimalizace a jejich integrací do informačních a řídicích systémů. 

Velká pozornost je rovněž věnována zpracování a validaci naměřených údajů a 

matematickým simulačním modelům energetického zařízení.  

3.1.3 Požadavky na optimalizaci provozu  

Ekonomie provozu je důležitým indikátorem kvality provozu a stavu vlastního 

výrobního energetického zařízení a prostředkem pro odhalování závad a rezerv v jeho 

provozování. 

V devadesátých letech minulého století, v porovnání se stavem v letech osmdesátých a 

předchozích, se v České republice podstatně změnily požadavky na provoz energetických 

zařízení. Zesílil tlak na jejich lepší ekonomické využití. 

V případě klasických elektráren a tepláren na fosilní paliva byly vydány nové 

legislativní dokumenty, které zásadně zpřísnily požadavky na emisní limity pro emise do 

atmosféry. 

Podle dostupných statistických údajů je v Evropě více než polovina všech elektráren na 

fosilní paliva starších dvaceti let. Tyto elektrárny byly vybudovány podle tehdejších 

požadavků na limity emisí i na ekonomii provozu. Převážně jsou tvořeny bloky o výkonu 

mezi 100 až 300 MW. 

Požadavky na změnu provozu uvedených elektráren a tepláren, vyvolané tlakem 

konkurenčního prostředí a legislativou, směřují k modifikacím strojního zařízení. Ty jsou 

však často spojeny s velkými investicemi a ztrátami souvisejícími s prostoji při vlastních 

úpravách zařízení. 

Provozovatelé energetických celků proto hledají i jiná řešení než ta, která jsou spojena s 

modifikacemi strojního zařízení, a která by pokud možno s malými investičními náklady 

umožnila provoz zařízení vyhovující novým legislativním požadavkům a současně zajistila 

jeho požadovanou ekonomii. 
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V rámci nutných změn bylo zavedeno několik primárních opatření k omezení emisí 

požadovanému novou legislativou. Mezi jinými i potřeba řešit problematiku optimálního 

provozu tak, aby změny v kvalitě paliv a způsobu provozu zařízení skutečně vedly k nárůstu 

výkonnostních parametrů energetického zařízení, aniž by se zvětšila poruchovost a zvýšila se 

četnost odstávek. 

Přechod na kvalitnější paliva a potřeba plnit nové provozní limity vedly z hlediska 

řízení energetického zařízení k nutnosti řešit takové problémy jako nehomogenní spalování 

paliva ve spalovací komoře, řízení teploty plamene a rozložení proudů vzduchu přiváděného 

do spalovací komory kotle, a dále ke zvýšení výkonnosti turbogenerátorů a kondenzačních 

systémů parních turbín. 

Soutěž na trhu výroby elektrické energie rovněž nutí provozovatele elektráren, aby se 

při dodržení všech požadavků a omezení kladených z hlediska ekologie a bezpečnosti chovali 

co nejekonomičtěji. 

3.1.4 Cíle optimalizace  

Cíle optimalizace provozu elektráren a z nich vyplývající výzkumné a vývojové práce 

jsou soustředěny především na: 

a) dosažení maximální účinnosti provozu,  

b) udržení emisí znečišťujících látek v rovnováze s přípustnými limity a cenami za 

emise do okolní atmosféry,  

c) snížení emisí CO2 zvýšením tepelné účinnosti zařízení,  

d) maximalizaci doby provozu mezi nezbytnými odstávkami,  

e) minimalizaci vlivu způsobu provozu energetického zařízení na životnost jeho 

jednotlivých komponent,  

f) využití možností různého nastavení provozní konfigurace propojených bloků kotel-

turbína, jestliže pracují s nestejnými účinnostmi nebo v různém provozním režimu 

(výroba elektrické energie, výroba tepla).  

Řešit tuto problematiku lze v podstatě díky použití moderních informačních a řídicích 

systémů, které byly do energetických podniků zavedeny v předchozích letech. Moderní 

informační a řídicí systémy zvyšují úroveň sběru a zpracování dat a rozsah funkčních 

schopností algoritmů systému řízení. 
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3.1.5 Metoda pro optimalizaci provozu energetických zařízení  

Pro úlohy optimalizace provozu energetických zařízení jsou vyvíjeny speciální metody 

a nástroje, postupy pro zajištění služeb a pro realizaci daných řešení.  

Metody umožňující optimalizovat provoz energetických zařízení, mají většinou tři 

základní stavební části: 

a) analytickou,  

b) systematickou,  

c) implementační.  

Analytická část je určena k identifikaci stavu energetického strojního zařízení elektrárny 

nebo teplárny. Je tvořena souborem softwarových modulů umožňujících operativně 

analyzovat provoz energetického strojního zařízení ze záznamů jeho provozních údajů. 

Prováděné analýzy jsou určeny k získání informací potřebných k nastavení 

matematických modelů, jejichž pomocí bude prováděna syntéza a budou hledány cesty k 

optimalizaci provozu. 

Systematické část využívá nashromážděné znalosti a je potřebná k navrhování 

optimalizačních opatření zaměřených na zlepšení ukazatelů výkonnosti energetického 

strojního zařízení. 

Implementační část je založena na programových nástrojích určených k zavádění 

optimalizačních opatření zlepšujících hodnoty ukazatelů výkonnosti energetického strojního 

zařízení a popř. také k jejich integraci do informačních a řídicích systémů provozovatele 

zařízení. 

3.1.6 Matematické modely  

Matematické modely energetického strojního zařízení a systému řízení jsou základní 

nástroje, které optimalizační metoda používá. Modely jsou založeny především na fyzikálních 

zákonech technologických procesů probíhajících ve výrobním zařízení, a na experimentálně 

zjištěných závislostech mezi zvolenými fyzikálními veličinami. 
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K dispozici jsou modely těchto zařízení: 

a) kotle jako celku včetně vstupů (množství uhlí, proudy vzduchu a jejich teploty, 

parametry napájecí vody) a výstupů (kyslík, emise CO, NOx, CO2, teploty spalin, 

parametry páry, výkon, účinnost, jednotlivé ztráty),  

b) částí kotle (mlýn, spalovací komora, komora ohřevů napájecí vody a vzduchu, 

odpařovací plochy, přehřívákové a dohřívací plochy),  

c) turbíny s regenerací a kondenzací páry jako celku se vstupy (množství páry a 

teplárenských odběrů, nastavení regeneračních ohříváků, parametry chladicí vody) a 

výstupy (výkon, účinnost),  

d) dílčí části turbíny s regenerací a kondenzací; turbína s regenerací, kondenzátor, 

chladicí věže.  

3.1.7 Validace naměřených údajů  

Optimalizace provozu energetických zařízení musí být založena na použití spolehlivých 

a přesných údajů. Proto jsou součástí optimalizační metody podpůrné nástroje, umožňujících 

identifikovat a detekovat hrubé chyby v naměřených údajích a zmenšit nejistotu měření. 

Validované údaje jsou využívány k identifikaci stavu energetického strojního zařízení a 

jako vstupy do vlastního procesu optimalizace, tj. určování příčin případného zhoršení 

ukazatelů výkonnosti a návrhu způsobu jejich odstranění. 

3.1.8 Implementace řešení  

K vlastní optimalizaci provozu elektráren a tepláren jsou zapotřebí nástroje určené k 

naladění a ověření optimalizačních opatření. Jde o softwarové moduly pro: 

a) validaci naměřených údajů (včetně údajů za předchozí časové období),  

b) prognózu změny stavu energetického strojního zařízení změnou provozního režimu,  

c) podporu operátora a manažerské řízení provozních režimů.  

Parametry řešení jsou nastaveny podle výstupů analytických a podpůrných nástrojů. 

Jejich úlohou je doporučovat řídicí zásahy a další opatření v krátkodobé a střednědobé 

dynamice provozu tam, kde automatické řízení tuto funkci nezajišťuje. 
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3.1.9 Realizace optimalizačních opatření  

Soubor služeb a dodávka optimalizačního řešení se obvykle skládá z: 

a) předběžného vyhodnocení stavu provozu na základě projektové dokumentace a 

měřených údajů a návrhu na optimalizaci,  

b) dodávky řešení a jeho integrace do informačního systému provozovatele,  

c) školení,  

d) finálního vyladění.  

Realizace optimalizačních opatření, závisí na stavu energetického strojního zařízení a 

způsobu jeho provozování.  

Realizovaná optimalizační opatření vytvářejí předpoklady pro zlepšení provozu a 

údržby energetického zařízení, a tím i nárůst zisku jeho provozovatele. Tohoto zlepšení lze 

dosáhnout bez velkých investičních nákladů využitím potenciálu zlepšení funkce zařízení 

tvořícího systém kontroly a řízení při použití validace naměřených údajů a následně jejich 

pokročilým zpracováním založeným na matematickém modelování chodu energetických 

zařízení. 

Tímto způsobem lze i na dobře udržovaném technologickém zařízení dosáhnout zvýšení 

tepelné účinnosti až o několik procent při současném udržení emisí CO a NOx v rámci 

požadovaných limitů.  
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4. Kontinuální emisní měřicí systémy jako kontrolní nástroj 

environmentálních manažerských systémů velkých spalovacích 

zdrojů znečišťování 

4.1  Nástroje vedení podniku k ochraně životního prostředí 

 Nejlepších výsledků v oblasti ochrany životního prostředí se většinou dosáhne 

pořízením nejlepší technologie a jejího co nejúčinnějšího a fungujícího provozování. Takto je 

definována „technika“ ve směrnici IPPC [14] a to „ jak použitou technologii, tak i způsob, 

kterým je zařízení vyprojektováno, postaveno, udržuje se, provozuje a bude odstaveno“.   

Pro zařízení spadající pod IPPC je nástrojem, který mohou provozovatelé využívat 

Systém řízení s ochranou životního prostředí (EMS), který se dotýká těchto problémů u 

projektu, stavby, údržby, provozu a odstavení zařízení z provozu a to systematickým 

prokazatelným způsobem. EMS zahrnuje organizační strukturu, odpovědnosti, praktické 

provedení, způsob práce, postupy a zdroje pro rozvíjení, zavádění, udržování, revidování a 

monitorování politiky ochrany životního prostředí. Systémy řízení s ochranou životního 

prostředí jsou nejúčinnější a dobře fungují tam, kde tvoří nedílnou součást celého vedení a 

provozu zařízení. 

EMS pro velké a zvláště velké zdroje znečišťování by měl obsahovat: 

a) definici politiky ochrany životního prostředí 

b) stanovení cílů ochrany životního prostředí 

c) provozní postupy 

d) kontrolu a nápravné opatření 

e) revizi řízení 

f) vypracování pravidelného prohlášení týkajícího se životního prostředí 

4.1.1 Environmentální politika a cíle 

V současné době už má každý klíčový výrobce a dodavatel elektřiny  

a tepla v České republice stanovenou svou environmentální politiku. Obecně se každý 

provozovatel velkého zdroje znečišťování zavazuje, za účelem dosažení vysokého standardu 

v oblasti ochrany životního prostředí, k následujícím bodům:  
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a) Kontinuálním zlepšování environmentálního profilu společnosti snižovat 

znečišťování na nejnižší možnou míru. 

b) Plnit všechny platné požadavky vyplývající ze zákonných povinností a vztahující se 

k dané společnosti  v oblasti životního prostředí. 

c) Konstruktivně komunikovat s vlastními zaměstnanci, partnery, sousedy a státními 

orgány a s těmi, jež s nimi spolupracují. Zajistit, aby komunikace byla vedena 

transparentním způsobem a vztahy byly udržovány na všech úrovních. 

d) Stanovit měřitelné a dosažitelné environmentální cíle a cílové hodnoty za účelem 

zlepšení ochrany životního prostředí a každoročně je vyhodnocovat. 

e) Poskytovat náležitý výcvik a školení pro osoby, které mohou svou činností 

významně ovlivnit životní prostředí v provozech společnosti. 

4.1.2 Provozní postupy 

Každý provozovatel velkého zdroje má na paměti, že je důležité mít takové systémy 

provozu, aby bylo zajištěno, že zaměstnanci budou postupy znát, pochopí je a přijmou za své, 

proto také k účinnému řízení patří: 

a) úloha definovat, dokumentovat a komunikovat, určit odpovědnost a pravomoce, 

b) úloha proškolování, uvědomování a kompetence s cílem zajistit, že veškerý 

personál, který pracuje a může výrazně ovlivnit dopady z činnosti na životní 

prostředí, je řáděn proškolen 

c) úloha komunikace s cílem stanovit a udržovat způsoby vnitřní komunikace týkající 

se zařízení mezi různými úrovněmi řízení, stejně jako postupy podporující dialog s 

externími stranami  

d) úloha zohlednění zaměstnanců s cílem začlenit zaměstnance do procesu se záměrem 

dosažení vysoké úrovně vykonávání pracovních funkcí s ohledem na ochranu 

životního prostředí 

e) úloha dokumentace s cílem zpracovat a aktualizovat informace v listinné nebo 

elektronické podobě a poskytnout instrukce k související dokumentaci 

f) úloha účinná regulace procesu s cílem regulace procesu odpovídajícím způsobem při 

všech režimech provozu, tj. přípravě, najetí, rutinním provozu, odstavení a 

mimořádných podmínkách a identifikovat klíčové ukazatele provozu a metody 
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měření a tyto parametry regulovat (např. průtok, tlak, teplotu, složení a množství) a 

s cílem dokumentovat a analyzovat mimořádné provozní podmínky 

g) úloha programu údržby s cílem stanovit strukturovaný plán údržby a přiřadit jasnou 

odpovědnost za plánování a provádění údržby 

4.1.3 Kontrola a nápravná opatření 

a) Monitorování a měření s cílem stanovit a udržovat dokumentaci postupů při 

pravidelném monitorování a měření klíčových charakteristik provozů a činností, 

které mohou mít značný dopad na životní prostředí včetně zaznamenávání informací 

ze sledování provozu, které se vztahují k životnímu prostředí – např. referenční 

dokument o monitorování emisí 

b) Nápravná a preventivní opatření s cílem stanovit a zachovávat postupy při 

definování odpovědnosti a pravomocí při vedení provozu a průzkumu nesouladu s 

podmínkami a jinými právními požadavky, stejně jako cíli a přijmout opatření ke 

zmírnění jakýchkoliv způsobených dopadů a k podnícení a realizaci nápravných a 

preventivních akcí  

c) Záznamy s cílem stanovit a zachovávat postupy pro identifikaci a údržbu na 

čitelných prokazatelných a sledovatelných záznamech o životním prostředí, včetně 

záznamů o proškolování a záznamech výsledků auditů a revizí 

d) Audit s cílem stanovit a udržovat programy a postupy periodických auditů systému 

řízení s ohledem na životní prostředí, které zahrnují diskuze se zaměstnanci, 

kontrolu provozních podmínek a strojního vybavení a revizi záznamů a 

dokumentace.  

e) Periodické vyhodnocení souladu s právem s cílem prověřit soulad s uplatněnou 

legislativou pro životní prostředí a podmínkami povolení, které má zařízení k 

provozu s ohledem na životní prostředí   

4.1.4 Vypracování pravidelného prohlášení týkajícího se životního 

prostředí  

Je důležité rovněž připravit prohlášení o životním prostředí, které věnuje zvláštní 

pozornost výsledkům, které se u zařízení dosáhly ve srovnání s jeho cíli (např. emisními 

limity nebo stropy) pro ochranu životního prostředí. To se provádí pravidelně podle významu 
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emisí, odpadů atd. Je zde zohledněna potřeba informovat příslušné zainteresované strany a je 

dostupné veřejnosti (např. v elektronické podobě atd.). K vypracování prohlášení může 

provozovatel použít příslušné stávající indikátory působení na životní prostředí, které musí 

zajistit:  

a) přesné vyhodnocení výkonu zařízení 

b) srozumitelnost a jednoznačnost 

c) porovnání z roku na rok, aby se posoudil vývoj působení zařízení na životní 

prostředí 

d) porovnání se stanovenými referenčními hodnotami   

e) porovnání s požadavky regulace 

Jako základní prostředek kontroly správného systému provozování technologie a 

tím i vlivu na životní prostředí se tak jeví systém monitoringu emisí.  

 

Obr. 14 - Emisní monitoring jako součást EMS 
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4.2 Emisní monitoring 

Základní systém kontinuálního měření emisí - emisní monitoring je automatizovaný 

systém trvalého kontinuálního měření a vyhodnocení (včetně přenosu a dalšího zpracování) 

emisních dat z jednoho nebo více zdrojů znečišťování ovzduší, který poskytuje všechny 

potřebné informace o druzích a množstvích znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší 

v reálném čase nebo s relativně malým časovým zpožděním a umožňuje je využít k dalšímu 

operativnímu rozhodovacímu procesu o nejvhodnějším způsobu omezení emisí jak při 

epizodních znečištěních ovzduší s regulací zdrojů, tak i v delším horizontu. 

U velkých elektráren a tepláren se měřicí část emisního monitoringu skládá většinou 

z většího počtu automatických analyzátorů pro menší počet druhů znečišťujících látek 

(obvykle tuhé emise, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a popř. pro uhlovodíky). 

Příkladem provozního emisního monitoringu je emisní monitoring u velkých elektráren ČEZ 

a.s.. 

Obr. 15 – Provozní emisní monitoring  

 

 

Pro omezení emisí pod emisní limity a zlepšení hospodárnosti výroby slouží 

dispečerské a manažerské informační systém. Kromě běžných požadavků na dispečerský 
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systém řízení energetického zdroje musí takové systémy poskytovat i další funkce řízení v 

reálném čase. 

Toto komplexní řešení dispečerského a manažerského systému je možné rozdělit podle 

těchto základních funkcí: 

a) monitorování a řízení technologie, 

b) řízení výroby energií (sledování a bilancování výroby a spotřeby energií, plánování 

výroby), 

c) řízení podpůrných služeb, 

d) řízení obchodu s energiemi. 

4.2.1.1 Monitorování a řízení technologie v komplexním měřítku 

Výrobní část zařízení je vybavena vlastními řídicími jednotkami. Monitorovací a řídicí 

systém sbírá provozní data z technologie a zajišťuje jejich přenos do nadřazeného systému. 

Zde se data zpracovávají podle příslušných řídicích algoritmů a realizuje se zpětná vazba na 

technologická zařízení, pohony a ostatní zařízení. Systém nastavuje alarmy a podporuje jejich 

nastavení, filtruje data a zaručuje bezpečné odstávky. Tato část systému je provozována bez 

trvalé obsluhy. 

Obr. 16 - Monitoring a řízení technologie 
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4.2.1.2 Řízení výroby energií 

Nadřazeným systémem a nedílnou součástí komplexního systému je automatizované 

řízení výroby energií prostřednictvím systému komplexních energetických informací. Kromě 

vizualizace aktuálních a historických dat, jejich konsolidace a poskytování dat obchodnímu 

dispečinku umožňuje hodnotit výrobu a spotřebu elektřiny, tepla, paliva, vody a ostatních 

komodit. 

Specializovaný archiv je určen pro pokročilou práci s časovými řadami. Podporuje 

statistické a analytické výpočty a má vlastní nástroje pro uživatelskou tvorbu bilancí. Je 

otevřený pro všechny zdroje dat, jež v současnosti připadají v úvahu. Spravuje data. 

V rámci takto komplexního dispečerského a manažerského informačního systému je 

realizováno množství komunikačních protokolů na externí zdroje dat, na řídicí a regulační 

systémy technologií a na obchodní měření, např. elektroměry.  

4.2.1.3 Řízení obchodu s energiemi 

Obchodní dispečink umožňuje realizovat nejen efektivní obchodování s energiemi z 

vlastních zdrojů, ale i klasický obchod s energetickými komoditami.  

Systém pro podporu obchodování a správu rizik dovoluje obchodníkovi zpracovávat 

údaje o jednotlivých obchodních partnerech, technických podmínkách, cenách, komoditách 

(elektřina, plyn, CO2) a virtuálních odběrných místech, získávat ekonomické a další 

informace, bez kterých má obchodník ztíženou rozhodovací situaci.  

Komplexní dispečerský a manažerský informační systém poskytuje pracovníkům 

energocentra v jednotném informačním systému možnost realizovat funkce nutné pro 

obchodování s energiemi a podpůrnými službami, přípravu a plánování provozu, bilancování 

výroby a spotřeby energií, správu smluv a obchodních procesů. 
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Obr. 17 – Dispečerský monitoring energocentra 

 

  

4.3 Systém environmentálního řízení 

Aby byl systém tento komplexní informační systém účinný, co do dodržování 

stanovených cílů environmentální politiky organizace, je nutné, aby management společnosti 

měl přístup k údajům poskytujícím možnost přímé kontroly provozu. Tato možnost je 

většinou realizována prostřednictvím výstupu z emisního monitoringu. Informace o množství 

vypouštěných znečišťujících látek poskytuje nejen údaje o dodržování emisních limitů, ale je 

přímým ukazatelem ekonomiky provozu v reálném čase. Emisní monitoring tak umožňuje 

přímé řízení provozu.  

Prostřednictví emisního monitoringu může vedení organizace: 

a) hodnotit dosažené cíle environmentální politiky,  

b) hodnotit efektivní využívání zdrojů,  

c) hodnotit zlepšování výkonnosti podniku 

d) hodnotit účast zaměstnanců 
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5. Úspory vyplývající z kontinuálního emisního monitoringu 

Všichni provozovatelé spalovacích zařízení sloužících k výrobě tepla a elektrické 

energie mají několik základních cílů: 

a) zvyšovat účinnost a kapacitu provozovaného spalovacího zdroje a vytvářet (z toho 

vyplývající) maximální možný finanční zisk, 

b) plnit všechny platné požadavky vyplývající ze zákonných povinností a vztahující se 

k dané společnosti v oblasti životního prostředí, 

c) udržovat spalovací zařízení v bezpečném provozu a zajistit kontinuitu výroby i pra-

covní příležitosti. 

Protože je značné množství spalovacích zařízení provozováno dlouhodobě, a to až po 

desítky let, nesměřuje cesta optimalizace spalovacího procesu pouze přes instalace nových 

měřicích přístrojů – analyzátorů složení odpadních plynů (spalin) – a zavedení modernějších a 

tedy dokonalejších řídicích algoritmů. Problém vyžaduje komplexní přístup, dokonalou a 

přesnou diagnostiku a znalost všech místních omezení. Pozornost je nutné například věnovat 

těsnosti stěn kotle, protože přisávání falešného vzduchu vede k nemalým tepelným ztrátám a 

nesprávným předpokladům o množství kyslíku vstupujícího do spalovacího procesu. Dalšími 

důležitými body při optimalizaci chodu spalovacího zařízení jsou také kvalita řízení tahů 

plynů v topeništi a klapek na vstupech vzduchu a na výstupu spalin, kvalita promísení paliva 

se vzduchem, použití moderních hořáků a jejich rozmístění v topeništi způsobem zajišťujícím 

rovnoměrné teplotní pole a minimalizaci tvorby oxidů dusíku a síry (NOx, SOx). K tomu, aby 

bylo dosaženo vysoké účinnosti spalování a efektivity provozu, je rovněž nezbytné provádět 

pravidelnou údržbu a obnovu částí kotle, které jsou vystaveny opotřebení a korozi. 

K optimalizaci a sledování spalovacího procesu je nutné znát nejen obsah kyslíku (O2) 

ve spalinách (přebytek vzduchu po spalování), ale také obsah oxidu uhelnatého (CO), který 

indikuje účinnost i bezpečnost spalování. Při rozhodování o optimalizaci spalovacího procesu 

by proto neměly chybět údaje z analýzy koncentrací O2 a CO na výstupu ze spalovací zóny. 
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5.1.1 Řízení poměru palivo-vzduch 

Proces spalování vyžaduje vzduch (resp. kyslík), palivo, prostor pro hoření, promísení 

(turbulenci), teplotu a čas. Jestliže je, vzduchu nedostatek, vznikají saze (tedy nespálený 

uhlík), kouř a výbušný CO. Ovšem, je-li nadbytek vzduchu, zmenšuje se účinnost zařízení, 

protože při procesu hoření se v topeništi zároveň ohřívá dusík (N2), jehož obsah je ve vzduchu 

78 %, k hoření vlastně nijak nepřispívá a za vyšší teploty navíc vytváří nežádoucí oxidy 

dusíku (NOx). 

Velikost poměru palivo-vzduch má vliv na účinnost spalování. Ideální a tedy nejnižší 

možná hodnota přebytku kyslíku (O2) není konstantní, ale je závislá na větším počtu 

proměnných faktorů, jako jsou např. typ a výhřevnost paliva, typ použitých hořáků, vlhkost 

dodávaného vzduchu, vlhkost v palivu, zatížení (režim) kotle, zanesení hořáků systému nebo 

mechanické opotřebení akčních členů řídících dodávku paliva. Proto je vhodné měřit vedle 

koncentrace O2 také koncentraci CO a mít možnost pružně reagovat na přítomnost 

nespálených složek ve spalinách podle změn již uvedených proměnných faktorů. 

5.1.2 Řízení poměru palivo-vzduch pomocí měření koncentrací O2 a CO 

Podle studií by v optimální spalovací zóně (s největší tepelnou účinností na jednotku 

paliva) měla být hodnota koncentrace CO jen asi 200 ppm, bez ohledu na druh paliva a 

zařízení. Jakmile se začne tvořit CO, je nárůst jeho koncentrace velmi rychlý. Pro udržení 

stability spalovacího procesu musí být proto buď zajištěna dostatečná dodávka vzduchu, nebo 

řídicí systém musí sledovat koncentraci CO v reálném čase a trvale ji udržovat na malých 

hodnotách. 

5.1.3 Ekonomický přínos dokonalejšího řízení poměru palivo-vzduch 

Změnou žádané hodnoty koncentrace O2 ve spalinách lze k vývinu téhož množství 

energie spotřebovat méně paliva – tedy ušetřit palivo.  

Vysoká účinnost spalování má významný dopad nejen na životní prostředí, ale i na 

ekonomiku provozu spalovacího zdroje. Díky efektivnímu využití paliva se snižuje jeho 

spotřeba a s tím spojené náklady. Stabilním režim provozu kotle přináší také úspory na údržbě 

a zvyšuje se tak jeho životnost.  
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K ekonomickým efektům patří i počet zaměstnanců, dohlížejících na chod jednotky. 

Automatizace řízení provozu v součinnosti se systémem emisního měření (především pak 

řízení provozu pomocí poměru palivo-vzduch) v tomto ohledu vytváří podmínky pro téměř 

bezobslužný provoz. Řídicí systém umožňuje vzdálenou kontrolu prostřednictvím internetu, 

odesílání chybových hlášení pomocí sms zpráv apod. Technologický celek kotelny 

(spalovacího zdroje) tak může být vizualizován graficky na operátorském PC, to velmi 

zjednodušuje kontrolu chodu zařízení a v případě neočekávané situace zjednodušuje i 

orientaci.   
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6. Možnosti využití KEMS jako kontrolního nástroje EMS u 

středních a malých spalovacích zdrojů  

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, u skupiny velkých a zvláště velkých 

spalovacích zdrojů je emisní monitoring základním kontrolním prostředkem 

environmentálních manažerských systémů. Přispívají ke snižování vlivu zdrojů na životní 

prostředí, zlepšují provozní, ekonomické a ekologické ukazatele zdrojů, přispívají k trvale 

udržitelnému rozvoji v oblasti energetiky. 

Pro zařízení z kategorie středních a malých spalovacích zdrojů, však dle zákona č. 

86/2002 Sb. [1], o ochraně ovzduší není emisní monitoring provozovaný formou 

kontinuálního měření emisí nutný, resp. zákon podobný přístup jako v případě velkých zdrojů 

nevyžaduje.  

Proč bychom tedy měli instalovat emisní měřicí techniku i u středních a malých zdrojů? 

Před zodpověděním této otázky si musíme vyjasnit několik důležitých bodů: 

a) jaký je podíl malých a středních zdrojů na znečišťování ovzduší 

b) jaké jsou výhledy do budoucnosti 

c) jaká je současná obvyklá praxe 

6.1 Podíl malých a středních zdrojů na znečišťování ovzduší 

Malé a střední spalovací zdroje jsou, až na výjimky (kogenerační jednotky), slouží jen 

k výrobě tepla, respektive teplé užitkové vody nebo páry případně zásobování teplem 

prostřednictvím ústředního topení. Z toho vyplývá, že podíl malých a středních zdrojů na 

znečišťování ovzduší, zvláště pak v zimních měsících je značný.  

Na údajích z registru emisí a zdrojů znečištění ovzduší (REZZO 1-3) [26], který eviduje 

zdroje látek znečišťujících ovzduší, v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. [1] si můžeme 

ukázat podíl malých a středních zdrojů znečišťování na celkové množství emitovaných 

znečišťujících látek. Pro názornost jsou uvedeny emise tuhých znečišťujících látek (TZL) 

v ČR a podíl jednotlivých zdrojů na jejich tvorbě v roce 2002 a 2008. (obr. 18 a 19, tabulka 1) 

 

 

 

http://www.enviwiki.cz/wiki/Emise
http://www.enviwiki.cz/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_a_ochrana_ovzdu%C5%A1%C3%AD
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Obr. 18 - Emise TZL (t) v letech 2002  

 

Obr. 19 - Emise TZL (t) v letech 2008  

 

Tabulka 1 - Emise TZL v letech 2002 a 2008 

Emise TZL (t) v ČR 
rok 

2002 2008 

Velké zdroje znečiš'ťování 14167,9 9990,2 

Střední zdroje znečišťování 5947,5 5759,1 

Malé zdroje znečišťování 17678,9 20763,6 

Celkem 37794,3 36512,9 

 

37% 

16% 

47% 

Velké zdroje znečiš'ťování 

Střední zdroje znečišťování 

Malé zdroje znečišťování 

27% 

16% 

57% 

Velké zdroje znečiš'ťování 

Střední zdroje znečišťování 

Malé zdroje znečišťování 
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Z grafů a tabulky je zřejmé, že zatím co, podíl emisí velkých a zvláště velkých zdrojů 

znečišťování na celkové tvorbě emisí má klesající tendenci a u středních zdrojů, je sice také 

patrný pokles, ale je jen nepatrný, tak u malých zdrojů dochází ke zvýšení podílu. 

K tomu je nutné dodat, že například jen v moravskoslezském kraji je v současné době 

provozováno přibližně: 

a) 400 velkých a zvláště velkých stacionárních zdrojů 

b) 2500 středních zdrojů 

c) tisíce lokálních topenišť 

Je tedy zřejmé, že možnost kontroly vlivu na životní prostředí, která je u velkých a 

zvláště velkých zdrojů zjevně účinná, u malých zdrojů buď chybí, nebo je v současném pojetí 

legislativy neúčinná. 

6.1.1 Legislativa středních a malých zdrojů 

Středními spalovacími zdroji se rozumí zdroje o jmenovitém výkonu od 0,2 MW do 5 

MW včetně, malými pak zdroje o jmenovitém výkonu menším než 0,2 MW. 

U středních zdrojů zjišťují provozovatelé emise znečišťujících látek především měřením 

a pouze ve zvláštních případech, výpočtem. Emise se stejně jako u velkých zdrojů, měří 

v místě, za kterým již nedochází ke změnám složení vypouštěných odpadních plynů do 

ovzduší. Vlastní v tomto případě jednorázové měření a jeho vyhodnocení se provádí 

v termínech, které jsou stanoveny vyhláškou MŽP č. 146/2007 Sb. [2]. Vyhláška stanovuje 

např. i rozsah a způsob provedení jednorázových měření znečišťujících látek a jejich 

vyhodnocení.  

K základním povinnostem provozovatelů středních spalovacích zdrojů, mezi jinými 

patří (podle § 11 zákona č. 86/2002 Sb. [1]): 

a) dodržovat emisní limity (Nařízení vlády ČR č.146/2007 Sb. [2]),  

b) zjišťovat množství vypouštěných látek, 

c) vést provozní evidenci v rozsahu uvedeném v prováděcím předpise (Vyhláška MŽP 

č.205/2009 Sb. [3]). 
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Provozovatelé středních spalovacích zdrojů jsou dále povinni zpracovat souhrnnou 

provozní evidenci každého svého provozovaného zdroje, a to za kalendářní rok a předat ji 

příslušnému orgánu ochrany ovzduší.  

Tabulka 2 – Příklad - emisní limity pro tuhá paliva - spalovací zařízení s granulačním, 

výtavným a roštovým ohništěm 

 

(Nařízení vlády ČR č.146/2007 Sb. [2]) 

Poznámka: 
1)

 pro výtavná ohniště 

 

 U malých zdrojů je situace poněkud jiná. Nemají stanoveny emisní limity, ale to 

neznamená, že nemusejí nic dodržovat.  

Provozovatelé malých zdrojů znečišťování (od jmenovitého tepelného 11kW pro 

kapalná a plynná paliva a zdrojů na tuhá paliva od 15 kW), které nejsou umístěny ve stavbách 

pro individuální rekreaci a v rodinných domech, mají dle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. 

(§ 12) [1] povinnost nejméně jednou za dva roky zajistit prostřednictvím oprávněné osoby 

měření množství vypouštěných látek, účinnosti spalování a provést kontrolu spalinových cest. 

Účinnost spalování se stanovuje nepřímou metodou na základě stanovení komínové ztráty.  

Každý malý zdroj musí spalovat palivo s účinností vyšší nebo rovnou než hodnoty 

uvedené v následujících tabulkách. 

 

 

 

 

 

Jmenovitý Ref. obsah
tepelný výkon O2 (%)

Pt (MW) NOx Org. 

látkyjako NO2 jako ΣC

Pt ≥ 0,2 - - 650 - nestan. 6

- - 1 100
1)

- nestan. 6

0,2 ≤ Pt ≤ 1 - - - 650 nestan. 6

1 < Pt ≤ 5 - - - 650 nestan. 6

0,2 ≤ Pt ≤ 5 250 - - - nestan. 6

Emisní limit (mg/m
3
)

TZL SO2 CO
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Tabulka 3 - Limitní účinnosti spalování (%) pro spotřebiče spalující kapalná a plynná 

paliva 

Jmenovitý Datum uvedení spotřebiče do provozu 

tepelný výkon (kW) do 31.12.1982 do 31.12.1985 od 1.1.1990 

11 - 25 85 86 88 

25 - 50 86 87 89 

> 50 87 88 90 

(Nařízení vlády ČR č.146/2007 Sb. [2]) 
 

Tabulka 4 - Limitní účinnosti spalování (%) pro spotřebiče spalující tuhá paliva 

Jmenovitý Datum uvedení spotřebiče do provozu 

tepelný výkon (kW) do 31.12.1982 do 31.12.1985 od 1.1.1990 

15 - 20 68 69 70 

20 - 50 70 71 72 

> 50 72 73 74 

(Nařízení vlády ČR č.146/2007 Sb. [2]) 

Z tabulek je zřejmé, že účinnost spalování starších kotlů je poměrně nízká.  

6.1.1.1 Poplatky za znečišťování 

Provozovatelé středních a obecně i malých stacionárních spalovacích zdrojů platí 

poplatky za znečišťování. Poplatky menší než 500 Kč se nevyměřují. Výše poplatků je 

uvedena v tabulce 5. 

Tabulka 5 - Sazby pro hlavní zpoplatněné látky 

Znečišťující látka Sazba (Kč/t) 

Tuhé zneč. látky  3 000 

Oxid siřičitý 1 000 

Oxidy dusíku 800 

Oxid uhelnatý 600 

(Zákon 86/2002 Sb. [1]) 

 

Výši poplatků, které odvádí malé zdroje za rok, vyměřují orgány obcí a to jako pevnou 

částku v rozmezí, které je uvedeno v tabulce 6, výše poplatku je úměrná velikosti zdroje, době 

jeho provozu, případně dle druhu a spotřeby spalovaného paliva a to za dané poplatkové 

období.  
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Tabulka 6 - Roční výše poplatků pro malý zdroj 

Palivo Rozmezí sazeb (Kč/rok) 

Jmenovitý tepelný výkon 
nad 50 do 100 kW 

včetně 
nad 100 do 200 kW 

Topné oleje s obsahem síry od 0,1 do 0,2 

% 
1 000 - 1 500 1 500 - 2 000 

Topné oleje s obsahem síry do 1 % 1 500 - 2 500 2 500 - 3 000 

Jiná kapalná paliva a látky 6 000 - 8 000 8 000 - 12 000 

Černé uhlí 1 500 - 2 000 2 000 - 3 000 

Hnědé uhlí tříděné, palivo z hnědého uhlí 2 500 - 4 000 4 000 - 5 000 

Hnědé uhlí energetické, lignit 4 000 - 6 000 6 000 - 10 000 

Uhelné kaly, proplástky 10 000 - 20 000 20 000 - 40 000 

(Zákon 86/2002 Sb. [1]) 

 

Z uvedených kapitol vyplývá, že legislativně je oblast středních a malých spalovacích 

zdrojů zabezpečena i když v porovnání s velkými zdroji je zde daleko méně povinností a 

bodů, které musí tyto zdroje dodržovat. 

6.2 Výhledy do budoucnosti  

Pro malé spalovací zdroje, mezi které se řadí malé podnikatelské zdroje, ale i zdroje pro 

vytápění domácností, se předpokládá, že do budoucna bude u těchto zdrojů docházet ke 

snižování emisí a to především z následujících důvodů: 

a) záměnou paliva (tuhá paliva – plynná paliva, uhlí – biomasa, apod.)  

b) výměnou nevyhovujících (s nízkou účinností, nevhodným způsobem spalování, 

zastaralých) kotlů za nové, 

c) snížením spotřeby paliva zlepšením tepelných vlastností budov. 

6.2.1 Emise v ČR dle IIASA  

IIASA - International Institute of Applied Systems Analysis, Mezinárodní ústav pro 

aplikovanou systémovou analýzu.  

V této části jsou uvedeny výsledky modelové studie původní verze národního scénáře 

hodnot emisí v České republice, jak byly zveřejněny Ministerstvem životního prostředí v 

Potenciálu snižování emisí znečišťujících látek v České republice k roku 2020 [16]. 
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Ze scénáře vyplývá, že pokles emitovaných tuhých ZL s výhledem do roku 2020 je 

důsledkem poklesu spalování pevných paliv na bázi uhlí. Dále můžeme předpokládat, že 

s ohledem na pokles těžebních limitů po roce 2020 nebude pro konečnou spotřebu domácností 

k dispozici vhodné hnědé uhlí. S ohledem na skutečnost, že v ČR jsou a stále budou oblasti, 

kde není dostupný zemní plyn, z důvodu většinou vysokých nákladů na jeho přivedení, je 

nutné v takových oblastech počítat o jiném způsobu vytápění (tepelná čerpadla, biomasa, 

apod.). Objem spotřeby fosilních pevných paliv u malých zdrojů by i tak měl být do roku 

2020 ve výši cca 9,2 PJ, spotřeba plynných paliv cca 91,2 PJ a spotřeba biomasy cca 31,0 PJ. 

6.2.1.1 Emise PM 2,5 

V tabulce 7 je uveden výstup z modelu GAINS (model GAINS pracuje s údaji o 

spotřebě paliv pro výrobu elektřiny a tepla v energetice, dále s údaji o spotřebě paliv a energie 

ve spotřebitelských sektorech a v průmyslu) pro emise tuhých ZL (je počítána emise TZL 

PM2,5) podle národního scénáře.  

Tento scénář byl navázán na další práce MŽP pro oblast potenciálně možného snižování 

emisí a zároveň respektoval snížení objemu emisí TZL, NOx a SO2 dle požadavků stávající 

legislativy a výkonnosti zdrojů k roku 2006. 

Tabulka 7 - Výstupy modelu GAINS emise PM 2.5 v kt/rok v jednotlivých sektorech dle 

národní energetické projekce  

Sektor 
rok 

2005 2010 2020 

Energetika 12,07 7,84 6,82 

Průmysl 3,21 2,65 2,34 

Silniční doprava 4,43 4,5 2,08 

Vytápění domácností 15,66 11,57 6,92 

Výrobní procesy bez spalování 3,18 3,29 3,43 

Ostatní sektory  6,7 7,4 4,51 

Celkem 45,25 37,25 26,1 

(Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v České republice k roku 2020 [16]) 

Poznámka: Sektor vytápění domácností zahrnuje malé podnikatelské zdroje a zdroje pro 

vytápění domácností 
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Snížení množství emitovaných tuhých ZL, tedy i emise PM2,5 však nebude až tak 

významné, neboť se snížením spotřeby pevných fosilních paliv se předpokládá zvýšení 

objemu spalování biomasy. 

6.3 Současná obvyklá praxe 

V předchozí části jsme si ukázali, že vliv středních a malých spalovacích zdrojů na 

životní prostředí, zvláště pak u některých typů zařízení, může být značně významný. Asi 

nejproblematičtější skupinou spalovacích zdrojů jsou zařízení spalující pevná paliva, zejména 

na bázi uhlí. Na příkladu si ukažme, jakým způsobem jsou tato zařízení provozována.    

6.3.1 Střední zdroje znečišťování 

Jak bylo uvedeno v kapitole 6.1.1 Legislativa středních a malých zdrojů střední zdroje 

znečišťování musí mimo jiné dodržovat emisní limity. Proto jsou většinou provozovány tak, 

aby těmto limitům vyhověly. V grafu na obr. 20 jsou znázorněny koncentrace emisí plynných 

znečišťujících látek přepočtené na referenční obsah kyslíku 6 % a normální termodynamické 

podmínky (0 °C, 101,325 kPa) v průběhu spalovacího procesu kotle o výkonu 600 kW, při 

spalování hnědého uhlí.  

Obr. 20 - Koncentrace plynných ZL za normálních podmínek přepočtená na ref.O2 – 

střední zdroje znečišťování  
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K ukázce byla využita data z jednorázových měření emisí, středních zdrojů 

znečišťování, v letech 2004 až 2008, které poskytla firma Technické služby ochrany ovzduší 

Ostrava, spol. s r.o.. 

Z grafu je zřejmý rozdíl koncentracích jednotlivých ZL látek, ale v průměru nemají 

střední zdroje a to i starší výroby problém s dodržováním emisních limitů.  

Daleko problematičtější jsou zdroje o tepelném výkonu menším než 200 kW, tedy malé 

zdroje znečišťování.   

 

6.3.2 Malé zdroje znečišťování 

U těchto zdrojů není stanoven emisní limit a kromě stanovení účinnosti spalovacího 

procesu a kontroly spalovacích cest není nic, co by provozovatele nutilo zabývat se více 

způsobem provozu.  

Tomu odpovídají i rozdíly ve způsobu jejich provozování – obvyklé provozní praxí. 

Ukažme si to na dvou příkladech malého spalovacího zdroje, v prvním je instalován 

kotel s pevným roštem (Tabulka 8), palivo se do něj musí dávkovat ručně, ve druhém kotel 

přibližně stejného výkonu ale s automatickým posuvem roštu a dávkováním paliva (Tabulka 

9), v obou případech je jako palivo použito uhlí. 

K příkladům byla využita data z jednorázových měření emisí, malých zdrojů 

znečišťování, v letech 2004 až 2008, které poskytla firma Technické služby ochrany ovzduší 

Ostrava, spol. s r.o.. 
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6.3.2.1 Příklad č.1 

Tabulka 8 – Horkovodní kotel s pevným roštem 

Měřený zdroj 

Rok výroby 

Jmenovitý výkon 

Topeniště 

Palivo v době měření 

Provozní parametry 

Spotřeba paliva 

Teplota vody 

Obsah O2 ve spalinách 

Emise CO – měřené 

Emise CO - přepočtené 

Horkovodní kotel     

1996 

135,5 kW 

pevný rošt 

černé uhlí 

 

19,3 kg.hod
-1 

67 
o
C 

17,4 % 

2 752 mg.m
-3 

11 498 mg.m
-3

 
 

   

 

Běžná praxe pro kotle bez posuvného roštu je naplnění spalovacího prostoru kotle až po 

horní mez (tedy co se do něj vejde), zapálení a po částečném rozhoření přivření klapky na 

přívodu primárního vzduchu. Další dávka paliva se přidává většinou až po spálení téměř celé 

dávky předchozí. Pak už se nechá palivo dohořet, topný okruh je natemperovaný a více tepla 

již není zapotřebí. Tento postup má za následek nedokonalé prohořívání paliva s následnou 

produkcí vysokých koncentrací zejména oxidu uhelnatého.   

V grafu na obr. 21 jsou znázorněny koncentrace emisí plynných znečišťujících látek 

přepočtené na referenční obsah kyslíku 6 % a normální termodynamické podmínky (0 
o
C, 

101,325 kPa) v průběhu spalovacího procesu. 

Z grafu je zřejmý nepoměr mezi koncentrací oxidu uhelnatého (CO) a ostatních 

měřených znečišťujících látek.  

Graf na obr. 22 uvádí poměr měřené koncentrace a obsahu kyslíku ve spalinách. Z grafu 

je patrný způsob provozu kotle. Dávkování paliva je zřejmé ze zvýšení koncentrace CO ve 

spalinách, po částečném vyhoření úvodní dávky je zřetelné přidání dávky druhé, menší, a 

následné ponechání spalovacího procesu svému osudu. 
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Obr. 21 - Koncentrace plynných ZL – průměr – příklad č.1 

 

Obr. 22 - Koncentrace CO a O2 ve spalinách – příklad č.1 

 

 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Koncentrace plynných ZL za n.p. 

Přepočtené na O2ref= 6% 

SO2 (mg.m-3) 

NOx (mg.m-3) 

CO (mg.m-3) 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

16,0 

18,0 

20,0 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 

k
o

n
c
e
n

tr
a

c
e
 O

2
 [

 %
 ]

 

k
o

n
ce

n
tr

a
ce

 C
O

 [
 m

g
/m

3
 ]

 

čas [ hod ] 

CO O2 



58 

 

6.3.2.2 Příklad č.2 

Tabulka 9 - Automatický kotel s posuvným roštem 

Měřený zdroj 

Rok výroby 

Jmenovitý výkon 

Topeniště 

Palivo v době měření 

Provozní parametry 
Spotřeba paliva 

Teplota vody 

Obsah O2 ve spalinách 

Emise CO – měřené 

Emise CO - přepočtené 

Automatický kotel     

2002 

130 kW 

posuvný rošt 

černé uhlí 

 

17,1 kg.hod
-1

 

85 
o
C 

8,9 % 

516 mg.m
-3 

621 mg.m
-3

 
 

 

Běžná praxe pro kotle s automatickým posuvem a dávkováním paliva je naplnění 

zásobníku paliva, zapálení kotle a dál už je to na automatickém provozu, většinou řízeném 

teplotou vody na výstupu z kotle. Optimální podmínky spalování jsou nastavovány při 

pravidelné údržbě. Tyto kotle většinou nemají problém udržet toto nastavení do následné 

kontroly. Palivo zde prohořívá rovnoměrně a s poměrně velkou účinností.  

V grafu na obr. 23 jsou znázorněny koncentrace emisí plynných znečišťujících látek 

přepočtené na referenční obsah kyslíku 6 % a normální termodynamické podmínky (0 oC, 

101,325 kPa) v průběhu spalovacího procesu. 

Z grafu je patrné, že koncentrace oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách je výrazně nižší 

než v předchozím příkladu.  

Graf na obr. 24 uvádí poměr měřené koncentrace a obsahu kyslíku ve spalinách. 

Dávkování paliva se zde neprojevuje zvýšením koncentrace CO ve spalinách tak zřetelně jako 

v předchozím případě, průběh dávkování je lépe vidět na pravidelně kolísajícím obsahu O2 ve 

spalinách.  

 

 

 

 

 



59 

 

 

Obr. 23 - Koncentrace plynných ZL – průměr – příklad č.2 

 

 

Obr. 24 - Koncentrace CO a O2 ve spalinách – příklad č.2 
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6.3.2.3 Souhrn údajů 

Porovnání rozdílného způsobu provozu těchto dvou typů kotlů je nejlépe vidět na 

poměru koncentrace oxidu uhelnatého a kyslíku ve spalinách. 

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné koncentrace oxidu uhelnatého měřené a 

koncentrace emisí plynných znečišťujících látek přepočtené na referenční obsah kyslíku 6 % a 

normální termodynamické podmínky (0 °C, 101,325 kPa) a obsah kyslíku ve spalinách v 

průběhu spalovacího procesu. 

Tabulka 10 - Koncentrace CO a O2 ve spalinách 

Měřený zdroj Horkovodní kotel     Automatický kotel     

Obsah O2 ve spalinách 17,4 % 8,9 % 

Emise CO – měřené 2752 mg.m
-3 

516 mg.m
-3 

Emise CO - přepočtené 11498 mg.m
-3

 621 mg.m
-3

 

Rozdíl v koncentracích je zřejmý. A když si koncentraci CO převedeme na celkové 

množství emitovaného oxidu uhličitého v tunách za 1 provozní rok (což představuje cca 3500 

hodin, pro oba případy), bude rozdíl ještě viditelnější.  

Tabulka 11 - Množství ZL v tunách za rok  

znečišťující látka kotel 135 kw pevný rošt bez 

obsluhy 

kotel 130 kw posuvný rošt 

automatické dávkování 

paliva 

CO 9,058 0,189 

Rozdíl je patrný i v případné výši poplatku za znečišťování, který by museli 

provozovatelé obou zdrojů zaplatit, jak ukazuje následující tabulka.  

Tabulka 12 - Poplatky za znečišťování ovzduší  

znečišťující látka kotel 135 kw pevný rošt bez 

obsluhy 

kotel 130 kw posuvný rošt 

automatické dávkování 

paliva 

CO 5 400 Kč 100 Kč 

Tuto částku však provozovatelé malých zdrojů platit nemusí, jak je uvedeno v kapitole 

6.1.1.1 Poplatky za znečišťování pro dané typy zdrojů vyměřují poplatek orgány obcí 

v rozmezí 2000 – 3000 Kč. Z toho vyplývá, že provozovatele malých zdrojů s neefektivním 

provozem, které překračují emisní limity, platné pro ostatní zdroje, nic nenutí k tomu, aby 

podnikali jakékoliv kroky ke zlepšení dané situace. 
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6.4 Proč KEMS u středních a malých zdrojů? 

V předchozích kapitolách jsme si zodpověděli na základní otázky týkající se středních a 

malých zdrojů a jejich vlivu na životní prostředí. Zvlášť viditelný je podíl znečišťování u 

malých zdrojů a to zde není zahrnuta velká skupina zdrojů sloužících k vytápění rodinných 

domů a bytů. Skupina, u které je prováděn výpočet možných emisí pouze na základě bilancí 

z prodeje paliva, a u které si musíme uvědomit, že je provozována podobným způsobem jako 

zdroj v prvním příkladu. A jelikož nepodléhají evidenci v takovém rozsahu, jako zdroje 

ostatní mohou jich takto být provozovány tisíce. 

Pokud použijeme údaj z tabulky 10, tj. množství vypuštěného oxidu uhelnatého za rok 

pro zdroj provozovaný nevhodným způsobem a vynásobíme ho počtem zdrojů podobných, 

v našem případě můžeme pro zjednodušení použít 100 kusů (a zdaleka se nebudeme blížit 

skutečnosti). Dostaneme se na údaj 906 tun oxidu uhelnatého za rok, což je údaj, který 

můžeme srovnávat i s některými velkými zdroji znečišťování. 

V tabulce 13 je uvedeno porovnání tohoto příkladu vůči provozu jedné elektrárny, kde 

je zřetelně vidět nepoměr mezi efektivním využitím energie obsažené v palivu. 

Tabulka 13 – Srovnání: malé zdroje – velký zdroj   

znečišťující látka 

100 nevhodně 

provozovaných malých 

zdrojů o výkonu 135kW 

1 elektrárna 

množství CO (t/rok) 906 797 

jmenovitý tepelný výkon 

(MW) 
14 1 077 

elektrický výkon (MW) - 440 

poplatek za znečišťování 

(Kč) 
300 000 Kč 478 000 Kč 

Je zřejmé, že pokud nebude možné kontrolovat provoz malých a některých středních 

spalovacích zdrojů. Nebude možné ani kontrolovat stav ovzduší a tím i životního prostředí.  

Proto by se základním prostředkem kontroly malých a středních zdrojů měly stát emisní 

měřicí systémy. 
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6.5 Návrh řešení 

Jedním z největších problémů při aplikaci emisních měřících systémů je jejich 

pořizovací cena. Po provozovatelích malých a středních zdrojů nelze požadovat, aby 

investovali částky v řádech stovek tisíc korun do instalace řídících nebo emisních měřicích 

systémů. Rovněž po provozovatelích nemůžeme požadovat odborné znalosti operátorů řízení 

teplárenských provozů, systémových programátorů a ekologů, emisní systém by měl být, v 

tomto případě, jednoduchý, nenáročný na údržbu, jasně srozumitelný se snadným způsobem 

odečtu a vyhodnocení dat.  

6.5.1 Analyzátory, snímače, senzory 

Řešením cenového problému instalace emisního monitoringu je využití analyzátorů 

s elektrochemickými senzory, ty jsou proti klasickým analyzátorům v dostupnější cenové 

relaci. Další výhodou, těchto analyzátorů, je jejich nízká náročnost na údržbu, jednoduchá 

obsluha a vysoká modulárnost, umožňující rychlé odstranění závad. Dále již víme z prostředí 

velkých energetických zdrojů, že nejvýraznějším ukazatelem kvality spalovacího procesu je 

poměr koncentrace oxidu uhelnatého k obsahu nespáleného kyslíku ve spalinách. Dá se tedy 

předpokládat, že znalost těchto dvou koncentrací by měla být postačujícím důkazem o kvalitě 

spalování. Znamenalo by to instalaci jen dvou přístrojů, respektive jednoho analyzátoru se 

dvěma elektrochemickými senzory.  

Obr. 25 – Analyzátory a elektrochemické senzory 
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6.5.2 Řízení provozu 

Ještě v polovině 90 let bylo běžné, že každá i menší domovní kotelna měla svého 

kotelníka, v dnešní době, kdy si jen málokterý zaměstnavatel může dovolit zaměstnávat 

někoho navíc je tato pracovní pozice sdružována s dalšími pracovními pozicemi jako např. 

údržbář, technik apod.. To se však odráží i na provozu kotlů.  

Řízení provozu malých zdrojů, ale nevyžaduje tak rychlou odezvu na změny ve 

spalovacím procesu jako je tomu u velkých zdrojů. Avšak signál o překročení limitní hranice 

koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách je u velkých i malých zdrojů signálem o špatném 

průběhu spalovacího procesu. Tento stav může být způsoben jak nevhodnými podmínkami 

spalování (např. velké množství paliva, málo vzduchu, apod.), tak závadou na zařízení, na obě 

situace obsluha velkého zdroje reaguje prostřednictvím signalizace řídícího i emisního 

monitoringu. U malých a středních zdrojů není nutné instalovat nákladný řídicí systém 

se složitou vizualizací. Jako náhrada řídicího systému by postačoval signál emisního 

monitoringu například o překročení emisního limitu. Obsluha zařízení by pomocí světelné 

nebo zvukové signalizace, případně formou SMS zprávy, byla informována o překročení 

emisního limitu. Na tuto zprávu nebo upozornění by pak měla obsluha kotle zareagovat 

například zvýšením/snížením množství spalovacího vzduchu nebo množství paliva.  

6.5.3 Práce s daty 

Pro data, jejich množství, způsob zpracování, vyhodnocení a ukládání, je důležitá doba 

provozu zdrojů. Velké zdroje jsou provozovány převážně kontinuálně po celý rok, znamená 

to, s ohledem na množství dat získaných ze systému řízení a monitorování, i velmi složitý 

způsob zpracování a vyhodnocení, s vysokými nároky na hardware a software 

vyhodnocovacích počítačů a serverů sloužících pro jejich ukládání. 

U malých a střední spalovací zdrojů je situace poněkud jiná, většinou jsou provozovány 

ve dvou základních režimech a to na vyšší výkonové hladině v průběhu topné sezony, a na 

nižším výkonu po zbytek roku. Množství dat by tím nemuselo být tak objemné.  

Jak už víme, pro optimální provoz malých a středních zdrojů je postačující znalost 

koncentrací oxidu uhelnatého a kyslíku ve spalinách, to má rovněž vliv na objem dat.   

Naměřené hodnoty také nebudou sloužit k přímému řízení provozu. To znamená, že 

není nutné odečítat data každou sekundu, ale postačující by byl i větší časový interval (5, 10 
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nebo 20 sekund). Z naměřených hodnot by se vypočítával minutový průměr, a z těchto pak 

průměr půlhodinový. Ukládal by se, ale až celodenní průměr naměřených hodnot. Pro 

následné vyhodnocení by se zaznamenával i počet půlhodinových průměrů, u kterých došlo 

k překročení emisního limitu.  Objem dat by pak nevyžadoval speciální počítačové úložiště, 

maximální počet záznamů by byl 365 záznamů pro měřenou průměrnou denní koncentraci 

CO, 365 pro O2 a jeden pro celkový počet překročených půlhodin. Postačující by tak mohla 

být i paměť analyzátoru, případně by byl analyzátor rozšířen o paměťovou jednotku.  

Data by byla jednou ročně, při pravidelné servisní prohlídce analyzátoru, předána 

provozovateli zdroje ve formě datové zprávy. Jeho povinností by bylo zprávu elektronicky 

zaslat příslušnému úřadu. Z výsledného zpracování by pak byly vypočítány případné sankce. 

Tabulka 14 – Příklad emisních limitů pro malé zdroje   

  
Emisní limit CO 

(mg/m
3
) 

Max. počet překročení 

limitu 

Ref. Obsah 

O2 (%) 

Kotel bez automatizace řízení spalování, spalující: 

Uhlí 2000 500 6 

Kusové dřevo  2000 500 11 

Kotel s automatizací řízení spalování, spalující: 

Uhlí 800 50 6 

Plynná paliva 100 10 3 

Kapalná paliva 100 10 3 

Biomasu 800 50 11 
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Obr. 26 – Stanovení denní koncentrace 

 

6.5.4 Poplatky a náklady na provoz 

Naměřená data by pak sloužila nejen k výpočtu poplatků za znečišťování, ale zároveň 

by donutily provozovatele zdrojů změnit způsob provozování jednotlivých kotlů.  

Základem poplatku by byla roční sazba, například v horní hranici současných poplatků, 

které vyměřují orgány obcí (tabulka 15). K této základní sazbě by se připočítala sazba 

dodatková odrážející schopnost zdroje dodržovat emisní limity, respektive schopnost 

provozovatele zajistit správné provozní podmínky svého zdroje. Dodatková sazba v násobcích 

sazby základní, by nejen postihovala provozovatele nemající zájem na správném provozu 

svého zdroje, ale měla by zvýhodňovat i provozovatele, kteří limity splňují a provozují zdroje 

na nižších hodnotách, než jsou hodnoty limitní (tabulka 16).  

 

 



66 

 

Tabulka 15 – Příklad poplatků pro malé zdroje – základní roční sazba 

Palivo Rozmezí sazeb (Kč/rok) 

Jmenovitý tepelný výkon 
nad 50 do 100 kW 

včetně 
nad 100 do 200 kW 

Topné oleje s obsahem síry od 0,1 do 0,2 

% 
1 500 2 000 

Topné oleje s obsahem síry do 1 % 2 500 3 000 

Jiná kapalná paliva a látky 8 000 12 000 

Černé uhlí 2 000 3 000 

Hnědé uhlí tříděné, palivo z hnědého uhlí 4 000 5 000 

Hnědé uhlí energetické, lignit 6 000 10 000 

Uhelné kaly, proplástky 20 000 40 000 

 

Tabulka 16 – Příklad poplatků pro malé zdroje – násobky roční sazby  

  
podkročení 

limitu o více 

než 

překročení ročního limitu o 

více než 

počet jednorázových 

překročení vyšší než 

  50% 20% 50% 100% 20% 50% 100% 

Zařízení bez automatizace řízení spalování, spalující: 

Uhlí 0,5 5 10 15 5 10 15 

Kusové dřevo  0,5 5 10 15 5 10 15 

Zařízení s automatizací řízení spalování, spalující: 

Uhlí 0,5 5 10 15 5 10 15 

Plynná paliva 0,5 5 10 15 5 10 15 

Kapalná 

paliva 
0,5 5 10 15 5 10 15 

Biomasu 0,5 5 10 15 5 10 15 

 

Další ekonomický a zároveň motivačním faktor pak představuje pořizovací cena 

měřicího systému. O náklady na instalaci případně i provoz by se rozdělili jak provozovatel, 

tak obce (formou dotací), výše podílu by byla stanovena až z výsledků následného provozu. 
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6.6 Shrnutí 

Je zřejmé, že využití zkušeností z provozu emisních měřicích systémů u velkých zdrojů 

je možné realizovat i u zdrojů středních a malých. V současné době, ale nelze aplikovat celý 

rozsáhlý systém řízení a monitorování velkých zdrojů v plném rozsahu, na zdroje malé a 

střední, je nutné vybrat z něj jen to nejdůležitější. Pro uplatnění u malých a středních zdrojů se 

musíme, při aplikaci, vypořádat s celou řadou problémů, jako jsou pořizovací náklady 

emisního měření, složitost systému, náročnost na obsluhu a údržbu, způsob zpracování, 

vyhodnocení a prezentace získaných údajů atd.. Výsledkem by však měl být jednoduchý 

systém, nenáročný na obsluhu a údržbu s minimálními pořizovacími náklady a přehlednými a 

transparentními výstupy. 

Navržený systém, tyto požadavky v plné míře splňuje, mohl by se tak stát základním 

kontrolním nástrojem malých a středních zdrojů znečišťování. 
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posouzení možnosti využití kontinuálních měřicích 

systémů u malých a středních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší. Součástí práce bylo i 

zhodnocení stávajícího stavu kontinuálního měření emisí u velkých a zvláště velkých zdrojů 

znečišťování a návaznosti měřicích systémů na systém environmentálního managementu.  

Investice do ochrany ovzduší u velkých spalovacích zdrojů znečišťování má za následek 

snižování množství emisí znečišťujících látek emitovaných těmito zdroji. V současné době 

jsou velké zdroje provozovány tak, aby plnily ekologické limity, vyžadované legislativou. U 

velkých zdrojů to znamená, že jsou provozovány tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti 

a využito kapacity provozu, aby byly plněny všechny platné požadavky vyplývající ze 

zákonných povinností a vztahující se k danému zdroji v oblasti životního prostředí, a aby bylo 

spalovací zařízení udržováno v bezpečném provozu a byla zajištěna kontinuita výroby i 

pracovní příležitosti.  

Základním technickým prostředkem, který nám v současné době umožňuje takto 

provozovat velké zdroje znečišťování je komplexní dispečerský a manažerský systém, jehož 

součástí je systém řízení výroby energií (sledování a bilancování výroby a spotřeby energií, 

plánování výroby), systém řízení podpůrných služeb, systém řízení obchodu s energiemi, a 

nejdůležitější prvek tohoto systému – systém monitorování a řízení technologie, do kterého 

spadá i emisní monitoring.  

Emisní monitoring je automatizovaný systém trvalého kontinuálního měření a 

vyhodnocení (včetně přenosu a dalšího zpracování) emisních dat, který poskytuje všechny 

potřebné informace o druzích a množstvích znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší 

v reálném čase a umožňuje je využít k dalšímu operativnímu rozhodovacímu procesu o 

nejvhodnějším způsobu omezení emisí jak při epizodních znečištěních ovzduší s regulací 

zdrojů, tak i v delším horizontu. 

U velkých zdrojů jako jsou elektrárny a teplárny se měřicí část emisního monitoringu 

skládá většinou z většího počtu automatických analyzátorů pro menší počet druhů 

znečišťujících látek (obvykle tuhé emise, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a popř. pro 

uhlovodíky).  
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Informace o množství vypouštěných znečišťujících látek poskytuje nejen údaje o 

dodržování emisních limitů, ale je přímým ukazatelem ekonomiky provozu v reálném čase. 

Emisní monitoring tak umožňuje přímé řízení provozu. K těmto údajům má přístup i 

management společnosti, který tak získává možnost přímé kontroly provozu, celkové 

účinnosti spalovacího zdroje a kontroly dodržování stanovených cílů environmentální politiky 

organizace. Prostřednictví emisního monitoringu tak může vedení organizace hodnotit 

dosažené cíle environmentální politiky, efektivitu využívání zdrojů, zlepšování výkonnosti 

organizace a hodnotit účast zaměstnanců.  

Jelikož se předchozí investice do systémů ochrany ovzduší týkaly především velkých a 

zvláště velkých zdrojů, a jak dále vyplývá z výsledků REZZO 1 [26], se v současné době daří 

tyto zdroje provozovat v souladu s emisními limity a požadavky legislativy. Je nutné se 

v současné době zaměřit i na další dvě významné skupiny zdrojů znečišťování – střední a 

malé zdroje. Nástrojem, který by nám v tomto záměru pomohl pomoci, je systém emisního 

monitoringu.  

Tak rozsáhlý, ale efektivní systém řízení a monitorování, jak je aplikován u velkých 

zdrojů znečišťování, nelze v plné míře využít u zdrojů malých a středních. Využití zkušeností 

z provozu emisních měřicích systémů u velkých zdrojů, je ale realizovatelné.  

Systém pro malé a střední zdroje musí být jednoduchý, nenáročný na obsluhu a údržbu 

s minimálními pořizovacími náklady a přehlednými a transparentními výstupy. 

Investice do emisního monitoringu malých zdrojů lze výrazně snížit využitím 

analyzátorů s elektrochemickými senzory. Další výhodou těchto analyzátorů, je jejich nízká 

náročnost na údržbu, jednoduchá obsluha a vysoká modulárnost, umožňující rychlé odstranění 

závad. Z prostředí velkých energetických zdrojů víme, že nejvýraznějším ukazatelem kvality 

spalovacího procesu je poměr koncentrace oxidu uhelnatého k obsahu nespáleného kyslíku ve 

spalinách. Znalost těchto dvou koncentrací, by tak měla být postačujícím důkazem o kvalitě 

spalování i u středních a malých zdrojů. Emisní měření, by se tak mohlo skládat jen 

z analyzátoru se dvěma senzory, vyhodnocovacího členu, interní paměti pro ukládání dat a 

systému upozorňujícího obsluhu na špatné podmínky spalování.  
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Takto provozované spalovací zdroje by měly nejen účinnější proces spalování, byly by 

ekonomičtější a hlavně ekologičtější. 

Do budoucna, a je to jen otázka ceny a pokračující miniaturizace, by se tento systém 

monitoringu mohl rozšířit i o ostatní složky znečišťování ovzduší. Získali bychom tak ucelený 

přehled o znečišťování ovzduší prostřednictvím malých a středních spalovacích zdrojů, a 

komplexní nástroj pro kontrolu vztahu těchto zdrojů k životnímu prostředí. 

 

 

  



71 

 

Seznam obrázků 
Obr. 1 - Vývoj emisí ZL v letech 1994-2000 ........................................................................... 10 

Obr. 2 - Vývoj emisí ZL v letech 2001-2009 ........................................................................... 11 

Obr. 3 - Průmyslové analyzátory plynů .................................................................................... 17 

Obr. 4 - Infračervená jednopaprsková měřicí cela ................................................................... 19 

Obr. 5 - Měření na principu různé tepelné vodivosti plynů...................................................... 20 

Obr. 6 - Princip paramagnetického analyzátoru ....................................................................... 21 

Obr. 7 - Měřicí cela na bázi palivového článku ........................................................................ 22 

Obr. 8 - Úprava měřeného plynu před vstupem do analyzátoru ............................................... 25 

Obr. 9 – Transmisní měřicí metoda .......................................................................................... 27 

Obr. 10 – Metoda měření na základě rozptylu světla ............................................................... 27 

Obr. 11 – Triboelektrický snímač ............................................................................................. 28 

Obr. 12 - Monitoring emisí v elektrárnách ............................................................................... 29 

Obr. 13 – Řídicí systém velkého energetického zdroje ............................................................ 30 

Obr. 14 - Emisní monitoring jako součást EMS ....................................................................... 39 

Obr. 15 – Provozní emisní monitoring ..................................................................................... 40 

Obr. 16 - Monitoring a řízení technologie ................................................................................ 41 

Obr. 17 – Dispečerský monitoring energocentra ...................................................................... 43 

Obr. 18 - Emise TZL (t) v letech 2002 ..................................................................................... 48 

Obr. 19 - Emise TZL (t) v letech 2008 ..................................................................................... 48 

Obr. 20 - Koncentrace plynných ZL za normálních podmínek přepočtená na ref.O2 – střední 

zdroje znečišťování .................................................................................................. 54 

Obr. 21 - Koncentrace plynných ZL – průměr – příklad č.1 .................................................... 57 

Obr. 22 - Koncentrace CO a O2 ve spalinách – příklad č.1 ..................................................... 57 

Obr. 23 - Koncentrace plynných ZL – průměr – příklad č.2 .................................................... 59 

Obr. 24 - Koncentrace CO a O2 ve spalinách – příklad č.2 ..................................................... 59 

Obr. 25 – Analyzátory a elektrochemické senzory................................................................... 62 

Obr. 26 – Stanovení denní koncentrace .................................................................................... 65 

 

 

  



72 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 - Emise TZL v letech 2002 a 2008 .......................................................................... 48 

Tabulka 2 – Příklad - emisní limity pro tuhá paliva - spalovací zařízení s granulačním, 

výtavným a roštovým ohništěm ............................................................................. 50 

Tabulka 3 - Limitní účinnosti spalování (%) pro spotřebiče spalující kapalná a plynná paliva

 .................................................................................................................................................. 51 

Tabulka 4 - Limitní účinnosti spalování (%) pro spotřebiče spalující tuhá paliva ................... 51 

Tabulka 5 - Sazby pro hlavní zpoplatněné látky ...................................................................... 51 

Tabulka 6 - Roční výše poplatků pro malý stacionární zdroj ................................................... 52 

Tabulka 7 - Výstupy modelu GAINS emise PM 2.5 v kt/rok v jednotlivých sektorech dle 

národní energetické projekce ................................................................................. 53 

Tabulka 8 – Horkovodní kotel s pevným roštem ..................................................................... 56 

Tabulka 9 - Automatický kotel s posuvným roštem ................................................................. 58 

Tabulka 10 - Koncentrace CO a O2 ve spalinách .................................................................... 60 

Tabulka 11 - Množství ZL v tunách za rok .............................................................................. 60 

Tabulka 12 - Poplatky za znečišťování ovzduší ....................................................................... 60 

Tabulka 13 – Srovnání: malé zdroje – velký zdroj ................................................................... 61 

Tabulka 14 – Příklad emisních limitů pro malé zdroje ............................................................ 64 

Tabulka 15 – Příklad poplatků za znečišťování ovzduší pro malé zdroje ................................ 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Literatura 

1) Zákon 86/2002 Sb. ze dne 14.2.2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů ( zákon o ochraně ovzduší ). 

2) Nařízení vlády ČR č.146/2007 Sb., ze dne 30.5.2007, o emisních limitech a dalších 

podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

3) Vyhláška č.205/2009 Sb., ze dne 23.6.2009, o zjišťování emisí ze stacionárních 

zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

4) Vyhláška MŽP ČR č.356/2002 Sb., ze dne 11.8.2002, kterou se stanoví seznam 

znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, 

zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry 

obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na 

vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. 

5) ČSN ISO 10396 Stacionární zdroje emisí. Odběr vzorku pro automatizované 

stanovení hmotnostních koncentrací plynných složek. 

6) ČSN ISO 10849 Stacionární zdroje emisí. Stanovení hmotnostní koncentrace emisí 

oxidů dusíku. Charakteristiky automatizovaných měřicích metod. 

7) ČSN ISO 83 4740 Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidu uhelnatého ze 

stacionárních zdrojů. Metoda infračervené absorpční spektroskopie. 

8) ČSN ISO 7935 Stacionární zdroje emisí. Stanovení hmotnostní koncentrace emisí 

oxidu siřičitého. Charakteristiky automatizovaných měřicích metod. 

9) ČSN 83 4611 Ochrana ovzduší. Měření tuhých emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší. 

10) ČSN 83 4711-7 Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a 

celkového obsahu síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Kontinuální stanovení 

celkového obsahu oxidu siřičitého. 

11) ČSN ISO 10155 Stacionární zdroje emisí. Automatizovaný monitoring hmotnostní 

koncentrace částic. Charakteristiky, zkušební metody a specifikace. 

12) Emise z kotelen a ochrana ovzduší, Autor: doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. 

František Hrdlička, CSc.  | ČVUT v Praze, Fakulta strojní. Dostupné z WWW: 

<http://www.tzb-info.cz/2309-emise-z-kotelen-a-ochrana-ovzdusi-i> 

13) Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro VELKÁ 

SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ, Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC). 

Dostupné z WWW: <http://eippcb.jrc.es> 

14) Dokument o obecných principech monitorování, Integrovaná prevence a 

omezování znečištění (IPPC), Referenční, Evropská komise, červenec 2003. Dostupné 

z WWW: <http://eippcb.jrc.es> 

15) Kompendium ochrany kvality ovzduší, Autor: Kolektiv autorů  | Ekomonitor spol. 

s r.o., ISBN: 978-80-86832-38-8 

16) Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v České republice k roku 2020, 

Ministerstvo životního prostředí, 2010. Dostupné z WWW: 

 <http://mzp.cz/cz/snizovani_emisi_2020>  

http://eippcb.jrc.es/
http://eippcb.jrc.es/


74 

 

17) Emisní bilance vytápění bytů malými zdroji od roku 2006, Autor: Ing. Pavel 

Machálek, RNDr. Jiří Machart, CSc., Milevsko 2007. Dostupné z WWW: 

<http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/embil/metodika_rezzo3new.pdf> 

18) Luftreinhaltung Leitfaden zur Emissionsüberwachung, TÜV Süd Industrie Service 

GmbH,  UMWELTBUNDESAMT, München.                

Dostupné z WWW: <http://www.umweltbundesamt.de> 

19) Part 75 CEMS Field Audit Manual, Clean Air Markets Division U.S. EPA, 

Washington, DC, July 16, 2003.        

Dostupné z WWW: <http://www.epa.gov/airmarkets/emissions/audit-manual.html> 

20) CONTINUOUS EMISSION MONITORING SYSTEMS - INSPECTION 

MANUAL, Bureau of air quality division of source testing and monitoring, January 1, 

Air Pollution Control Act (35 PS. §§ 4001 - 4015), 2000 - Official copy to be revised 

January 1, 2001.          

Dostupné z WWW: <http://www.elibrary.dep.state.pa.us/dsweb/Services/Document-

50339> 

21) Moderní trendy v optimalizaci provozu elektráren a tepláren, Autor: Rubek J., 

Pliska J., časopis Automa, 2007, roč. 13, č. 5. Dostupné z WWW: 

<http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=33897> 

22)  Zvýšení přesnosti měření a její využití pro optimalizaci provozu, Autor: Rubek J., 

Leopold M., Pliska J., časopis: Automa, 2007, roč. 13, č. 7. Dostupné z WWW: 

<http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=33852> 

23)  Matematické modelování v energetice a jeho využití, Autor: Rubek J., Hanzal L., 

Pliska J., časopis Automa, 2007, roč. 13, č. 8-9. Dostupné z WWW: 

<http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=33967> 

24) Internetové stránky Ministerstva životního prostředí, Dostupné z WWW: 

<http://www.mzp.cz> 

25) Internetové stránky CENIA, české informační agentury životního prostředí, 

Dostupné z WWW: <http://www.cenia.cz> 

26) Internetové stránky Českého hydrometeorologického ústavu, Dostupné z WWW: 

<http://www.chmi.cz> 

27) Internetové stránky TZB-info, Dostupné z WWW: <http:// www.tzb-info.cz>, ISSN: 

1801-4399 

28) Internetové stránky firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Dostupné 

z WWW: <http://www. ekomonitor.cz> 

29) Internetové stránky firmy MICROSYS, spol. s r.o., Dostupné z WWW:  

<http://www.promotic.eu> 

30) Internetové stránky firmy SICK AG, Dostupné z WWW: <http://www. sick.com> 

31) Internetové stránky European IPPC Bureau, Dostupné z WWW:  

<http://www. eippcb.jrc.es>  



75 

 

32) Internetové stránky Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 (POWT RCz-RP 2007-

2013), Dostupné z WWW: <http://www.cleanborder.eu> 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.cleanborder.eu/


76 

 

Seznam příloh  
 

Příloha 1: CD – ROM (volná příloha) 


