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Summary 

In my work I have focused on emissions from combustion plants in the Czech Republic 

and abroad. First I looked different methods of waste disposal and some of them have 

subsequently been described. In the next section I describe incinerators in this country and 

abroad. Then I said pollutants generated by combustion processes, and describe some of 

them. The following section is devoted to legislation in the area of air protection, but also 

emission Decree and everything that relates to emissions. To conclude this thesis, I focused 

on measuring emissions in the Czech Republic and abroad, and also proposed measuring 

system for waste incineration, including a schedule of measurements. 

Keywords: emission, incinerator, air 

 

Anotace 

V moji práci jsem se zaměřila na emise ze spalovacích zařízení v České republice a 

zahraničí. Nejprve jsem se zaměřila různé způsoby zneškodňování odpadů a některé z nich 

následně popsala. V další části jsem popsala spalovny odpadů u nás a v zahraničí. 

Následně jsem uvedla znečišťující látky, které vznikají při spalovacích procesech a popsala 

některé z nich. V následující části jsem se věnovala legislativě v oblasti ochrany ovzduší, 

ale především emisní vyhlášce a všemu co s emisemi souvisí. Na závěr této práce jsem se 

zaměřila na měření emisí v ČR a v zahraničí a také navrhla měřící soustavu pro spalování 

odpadů včetně harmonogramu měření. 

Klíčová slova: emise, spalovny, ovzduší 

  



 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ........................................................................................................................ 1 

2 ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ .......................................................... 3 

2.1 SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ .................................................................................................................... 4 

2.2 BIOLOGICKÉ METODY ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ ......................................................................................... 6 

2.2.1 Kompostování ................................................................................................................... 7 

2.2.2 Anaerobní digesce ............................................................................................................ 7 

2.2.3 Mechanicko-biologická úprava ......................................................................................... 8 

2.3 RECYKLACE ODPADŮ ........................................................................................................................ 9 

2.3.1 Papír ................................................................................................................................. 9 

2.3.2 Sklo ................................................................................................................................... 9 

2.3.3 Plasty .............................................................................................................................. 10 

2.4 TERMICKÉ METODY ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ .................................................................................... 10 

2.4.1 Vlastnosti spalovaných odpadů ...................................................................................... 12 

2.4.2 Principy spalování ........................................................................................................... 12 

2.4.3 Výhody a nevýhody spalování ........................................................................................ 13 

3 SPALOVNY ODPADŮ V ČR A VE SVĚTĚ ...................................................... 14 

3.1 SPALOVNY V EVROPĚ ..................................................................................................................... 14 

3.2 SPALOVNY ODPADŮ V ČR ............................................................................................................... 17 

4 TYPY ZNEČIŠTUJÍCÍCH LÁTEK VZNIKAJÍCÍ PŘI SPALOVÁNÍ 

ODPADŮ ............................................................................................................................ 19 

4.1 HLAVNÍ TYPY ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK .................................................................................................. 19 

4.1.1 Oxidy síry – SO2 ............................................................................................................... 20 

4.1.2 Oxidy dusíku – NOx ......................................................................................................... 20 

4.1.3 Organické látky – PAU, PCB, PCDD ................................................................................. 21 

5 LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY V OBLASTI MĚŘENÍ EMISÍ ................... 22 

5.1 ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ ........................................................................................................... 22 



 

 

5.1.1 Přípustná úroveň znečišťování ........................................................................................ 22 

5.2 EMISNÍ VYHLÁŠKA ......................................................................................................................... 23 

5.2.1 Technické podmínky provozu .......................................................................................... 23 

5.3 LEGISLATIVA V USA ....................................................................................................................... 25 

5.4 EMISNÍ STANDARTY ....................................................................................................................... 27 

6 MĚŘENÍ EMISÍ VE SVĚTĚ A ČR ..................................................................... 27 

Strategické kontrolní limity znečištění a kvality ovzduší ................................................................. 28 

Emisní standarty .............................................................................................................................. 29 

Emisní daně ..................................................................................................................................... 29 

Strategie emisních standartu .......................................................................................................... 29 

6.1 MĚŘENÍ EMISÍ VE SVĚTĚ.................................................................................................................. 30 

6.2 MĚŘENÍ EMISÍ V ČR....................................................................................................................... 30 

7 NÁVRH MĚŘÍCÍ SOUSTAVY PRO SPALOVNU ........................................... 33 

7.1 PŘEDBĚŽNÁ MĚŘENÍ ...................................................................................................................... 34 

7.1.1 Určení rozměrů potrubí .................................................................................................. 35 

7.1.2 Stanovení vlhkosti, hustoty, teploty a rychlosti .............................................................. 36 

Stanovení teploty ............................................................................................................................ 37 

Stanovení hustoty ............................................................................................................................ 37 

7.2 VÝBĚR MĚŘÍCÍHO MÍSTA ................................................................................................................. 38 

7.3 MĚŘENÍ KONCENTRACÍ TUHÝCH LÁTEK GRAVIMETRICKOU METODOU ....................................................... 39 

7.3.1 Výsledek měření .............................................................................................................. 40 

7.4 MĚŘENÍ PLYNNÝCH ZL PŘÍSTROJOVÝMI METODAMI .............................................................................. 41 

7.4.1 Princip měření ................................................................................................................. 41 

7.4.2 Zpracování naměřených údajů ....................................................................................... 41 

7.5 MĚŘENÍ PLYNNÝCH LÁTEK MANUÁLNÍMI METODAMI ............................................................................ 42 

7.5.1 Přístrojová technika na odběr vzorku ............................................................................. 43 

7.5.2 Zpracování výsledků měření ........................................................................................... 44 



 

 

7.6 MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ DIOXINŮ A FURANŮ ............................................................................................. 45 

7.6.1 Filtračně kondenzační metoda........................................................................................ 45 

7.6.2 Metoda studené sondy ................................................................................................... 46 

8 ZÁVĚR ................................................................................................................... 48 

CITACE ........................................................................................................................ 49 

SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................. 52 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................. 52 

 

  



 

 

Zkratky 

AAQSs  ambient air quality standards 

CAAA   clean air act amenddments 

CENIA  česká informační agentura životního prostředí 

CEWEP  Confederation of European Waste-to-Energy Plants 

CO2   Oxid uhličitý 

ČR   Česká republika 

ČSN   Česká technická norma 

EL   Emisní limit 

EPA   Environmental Protection Agency 

EU   Evropská unie 

F   Fluor 

H2O   Voda 

HCl   Kyselina chlorovodíková 

HF   Kyselina bromovodíková 

HOW   World Health Organization 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

N   Dusík 

NO2   Oxid dusičitý 

NOx   Oxidy dusíku 

O2   Kyslík 

OSN   Organizace spojených národů 

PAU   Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB   Polychlorované bifenyly 

PCDD   polychlorované dibenzo-p-dioxiny 

REZZO  Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší 

SKO   Spalovna komunálních odpadů 

SO2    Oxid siřičitý 

SO3   Oxid sírový 

SPSs   source performance standards 

TOC   Těkavé organické uhlovodíky 

ZL   Znečišťující látky 

ŽP   životní prostřed



Hana Kolečková: Měření emisí na spalovnách odpadů 

2013  1 

 

1 ÚVOD 

Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolila měření emisí ve spalovnách odpadů. Pro 

danou problematiku jsem se rozhodla hlavně proto, že měření emisí je v dnešní době velice 

důležité z hlediska ochrany ovzduší. Spalovny jsou v dnešní době sice zabezpečeny 

různými přístroji na zneškodňování znečisťujících látek, ale i přesto do ovzduší unikají 

buď v malém, nebo i větším množství. 

 Hlavním cílem mé práce je blíže se seznámit s problematikou měření emisí a zároveň 

s problematikou zabývající se znečišťováním ovzduší ze spaloven odpadů jak komunálního 

tak nebezpečného. K naplnění hlavního cíle pak povedou následující dílčí: 

 seznámení se s legislativou v oblasti ochrany ovzduší měření emisí,  

 různými způsoby zneškodňování odpadů a především spalovaní odpadů 

V této práci budu rovněž popisovat spalovny odpadů nacházející se v České republice a 

v ostatních zemích a také posuzováním měření emisí u nás a v zahraničí. Na závěr práce se 

pokusím, navrhnou měřící soustavu pro spalovnu i včetně harmonogramu měření. 

Při zpracování této práce budu vycházet zejména z odborné literatury v tištěné podobě 

autorů zabývající se danou problematikou, dále pak z odborných článků a publikací 

nacházejících se v elektronické podobě. 

Z hlediska definovaných cílů se můžeme blíže seznámit s některými klíčovými pojmy 

uvedených oblastí.  

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o 

odpadech.  

Komunální odpad je veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických 

osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Odpadové hospodářství je celkem mladou, ale široce se rozvíjející úsekem národního 

hospodářství. Vyspělé země, jak průmyslově tak ekonomicky, se začaly zabývat intenzivně 

odpadovým hospodářstvím až v posledních 20 – 30 letech. V ČR vznikl první zákon o 
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odpadech až v roce 1991. Před tímto rokem nebylo nákladní s odpady kontrolováno na 

legislativní úrovni ani nebylo řízeno nebo ošetřeno složkovým předpisem.[1]  

 Také bychom si měli uvést vysvětlení pojmu emise a také pojmu emisní limit, a proč 

se jimi v této práci budeme zabývat. Emise z latinského emittere jsou látky znečišťující 

ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk,…), jejich koncentrace 

se postupně snižuje mísením se vzduchem aj. Nebo také můžeme říct, že emise jsou 

toxické látky tvořené plynnými a pevnými produkty ze spalovacích a technologických 

procesů před vstupem do ovzduší (životního prostředí). Emisní limit je nejvýše přípustné 

množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování. Znečišťující 

látky pak můžeme definovat jako tuhé, kapalné nebo plynné látky, které přímo nebo po 

chemické popřípadě fyzikální změně v ovzduší, či ve spolupráci s jinou látkou, nepříznivě 

ovlivňují ovzduší. Tím ohrožují zdraví člověka nebo jej poškozují, dále pak ohrožují 

ostatní živé organismy, nepříznivě ovlivňují životní prostředí a také působí škodu na 

majetku. 

Ovládnutím ohně začalo znečišťování ovzduší způsobené lidskou činností. Význam 

spalování paliv postupně narůstal z původního zajištění tepla pro ohřev osob a vaření 

pokrmů na dnešní potřeby zajištění elektrické energie, vytápění a ohřev teplé užitkové 

vody i páry pro různé průmyslové účely. Spalování paliv v domácích topeništích a 

průmyslových kotlích pro výrobu tepla, páry a elektrické energie přestavuje významný 

podíl na znečišťování ovzduší především tuhými znečišťujícími látkami, oxidem siřičitým 

a oxidy dusíku na celkovém znečišťování ovzduší způsobené lidskou činností.[2]   
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2 ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 

Způsoby, kterými můžeme odpady zneškodňovat je hned několik druhů. Jinak můžeme 

zneškodňovat odpady pevné, kapalné nebo plynné a musíme dbát na to, jestli odpad 

vykazuje některou z nebezpečných vlastností. Nebezpečné vlastnosti odpadů najdeme 

v příloze číslo 2 v zákonu čísla 185/2001 Sb. jež se nazývá Zákon o odpadech. V tomto 

zákoně nalezneme i způsoby jakými lze odpady zneškodňovat ovšem v tomto případě 

v příloze číslo 4.[3]  

Odpady můžeme zneškodňovat ukládáním v úrovni nebo pod úrovní terénu např. 

skládkování, úprava půdními procesy např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů 

v půdě, hlubinná injektáž např. injektáž čekatelných kapalných odpadů do vrtů, solných 

komor nebo prostor přírodního původů, ukládáním do povrchových nádrží např. 

vypouštěním kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží a lagun, 

ukládáním do speciálních technicky upravených skládek např. ukládáním do oddělených, 

utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí, vypouštěním 

do vodních těles, kromě moří a oceánů, vypouštěním do moří a oceánů včetně ukládání na 

mořské dno, biologická úprava jinde nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 

sloučeniny nebo směsi které se odstraňují třeba skládkováním, fyzikálně – chemická 

úprava jinde nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi 

které se odstraňují třeba odpařováním, sušením nebo kalcinací, spalováním na pevnině, 

spalováním na moři, konečné či trvalé uložení např. ukládání v kontejnerech do dolů, 

úprava jiných vlastností před jejich odstraněním některým z některých dříve uvedených 

postupů, úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z dříve 

uvedených postupů.[4] 

Na následujícím grafu můžeme vidět srovnání nakládání s odpady u nás a ve 

vybraných vyspělých zemích jako je Dánsko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemí a Rakousko, 

které bylo provedeno v únoru v roce 2013. Již na první pohled je zřejmé, že v těchto 

zemích je spalování a recyklace rozšířenější a více využíváno než skládkování. 
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Obrázek 1: Srovnání nakládání s odpady v ČR a ve vybraných zemích EU [5] 

Nejčastější způsoby zneškodňování odpadů u nás je především skládkování, biologické 

metody zpracování odpadů, termické metody zpracování odpadů, fyzikální a chemické 

odstraňování odpadů a také recyklace a na tyto způsoby zneškodňování se nyní zaměříme 

trochu více. 

2.1 Skládkování odpadů 

Skládkování odpadů je jednou z nejstarších metod odstraňování odpadů vůbec a 

zároveň je to metoda nejrozšířenější. V České Republice se skládkuje asi 83% odpadu. 

Odpad je trvale uložen na skládky a podle technických požadavků uloženého odpadů je 

dělíme na skládky inertního odpadu a skládky ostatního odpadu, kde se ukládá především 

odpad komunální.  

Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

vydané ministerstvem životního prostředí nám přesně udávají, který odpad můžeme 

skládkovat, jak se odpad skládkuje, podmínky skládkování, technické požadavky na 

skládky a podmínky jejich provozování. 

Řízené skládky se musí řídit některými podmínkami. Skládka se musí budovat dále od 

lidských obydlí, firem, podniků kde by hrozilo nebezpečí havárie. Musí být v místě 

přirozeně vyhloubeného terénu tzv. vanový tvar, pokud takový tvar není, musí se vytvořit 
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uměle a rovněž nesmí být území poddolované a nacházet se na zemědělských plochách ani 

se nacházet v CHKO. Nesmí se nacházet na území, které vykazuje tektonickou činnost a 

také by neměla porušit přítomnost ohrožených druhů v přírodě. Ke skládce musí být dobrý 

přístup – dopravní obslužnost. Další důležitý požadavek je ten, že se skládka nesmí 

vybudovat v okolí zdrojů pitné vody, aby nedošlo ke kontaminaci vody. Podloží skládky 

by mělo být přirozeně nepropustné a teda nejlépe jílovité.[6] 

I když se počet skládek snižuje, stále se u nás nachází 238 skládek odpadů, které jsou 

nerovnoměrně rozmístěny po celé republice. 

Tabulka 1: Počet skládek dle jednotlivých krajů [7] 

Kraj Počet skládek 

Praha 2 

Středočeský 33 

Jihočeský 26 

Plzeňský 16 

Karlovarský 10 

Ústecký 21 

Liberecký 7 

Královéhradecký 11 

Pardubický 21 

Vysočina 20 

Jihomoravský 18 

Olomoucký 16 

Zlínský 10 

Moravskoslezský 26 
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Jak nám vyplývá, z tabulky, nejvíce skládek odpadu se nachází v středočeském kraji, 

ovšem v těsném závěsu se drží kraje moravskoslezský a jihočeský. Za to nejméně skládek 

se v České republice nachází v Praze, kde jsou pouhé 2 skládky a v libereckém kraji, kde je 

skládek 7. 

 

Obrázek 2: Skládky inertního odpadů na území České republiky[8] 

Na mapě můžeme vidět, kde se v české republice nachází skládky odpadů. 

2.2 Biologické metody zpracování odpadů 

Biologické metody zpracování odpadů se využívají při úpravě odpadů a organických 

materiálů jako je kompostování, anaerobní digesce nebo mechanicko – biologická 

úprava.[6] 

Opatření k redukci množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky 

jsou uskutečňována především:  
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 k zmenšení tvorby metanu ze skládek v zájmu zmírnění globálního oteplování 

působením skleníkového efektu[6] 

 k přispění odděleného sběru bioodpadu, jeho úpravy, využívání a také 

recyklaci. [6] 

2.2.1 Kompostování 

Kompostovaní je biologická metoda používání biologicky rozložitelných odpadů, jež 

se za hlídaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a aktivity 

mikroorganismů přeměňuje biologicky rozložitelný odpad na kompost. [6] 

Kompost je vlastně stabilizovaná, nepáchnoucí, černá až hnědá stejnorodá hmota 

hrudkovité struktury, která obsahuje hodně humusových látek a rostlinné živiny. [6] 

Biologický rozložitelný odpad je kterýkoliv odpad, který má schopnost anaerobního 

anebo aerobního rozkladu mikroorganismy (potraviny, odpad ze zeleně, papír). Dá se říct, 

že se jedná o „bioodpad‟.[6] 

Biologicky rozložitelný komunální odpad je vlastně bioodpad rozložený v komunálním 

odpadu. 

Směsný komunální odpad (zbytkový komunální odpad) je směs druhů komunálního 

odpadu, jaká zbyla po oddělení využitelných a nebezpečných složek tohoto odpadu. 

Je třeba, aby každý kompostovatelný odpad svými vlastnostmi odpovídal požadavkům 

ČSN 46 5735 průmyslové komposty. Přeměnu organické hmoty odpadů na humusové 

látky při procesu kompostování zařizují především mikroorganismy. Při kompostování se 

koná přeměna na organické látky stejným způsobem jako v půdě, avšak lze ji 

technologicky řídit. Proto můžeme kompostování definovat jako řízený proces, který 

zabezpečuje ideální podmínky, které jsou zapotřebí pro rozvoj žádoucích mikroorganismů 

a můžeme tak získat humusové látky rychleji a výkonněji vzhledem k polním podmínkám. 

[6] 

2.2.2 Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce neboli anaerobní fermentaci či anaerobní vyhnívání rovná se vlastně 

technologii výroby bioplynu z biologických odpadů. 
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Řízená anaerobní digesce je nadějný způsob ekologického zužitkování zbytkové 

biomasy. Jde o bioenergetickou přeměnu organických látek, při níž nedochází ke snížení 

jejich hnojivé hodnoty. Souborem procesů, ve kterých smíšená kultura mikroorganismů 

rozkládá biologicky odbouratelnou organickou hmotu bez přístupu vzduchu je technologie, 

která se používá v bioplynových stanicích. Výsledkem jsou produkty, které jsou biologicky 

stabilizovaným substrátem s vysokým hnojivým účinkem a bioplyn (BP) s obsahem asi 55-

77% metanu a výhřevností zhruba 18 - 26 MJ.m
-3

, jež se využívá k energetickým účelům. 

[6] [9] 

Zdroje biomasy jsou především zemědělství, komunální sféra, průmysl a to zejména 

potravinářský a stravovací zařízení. Pro výkonné zpracování je zapotřebí, aby vlastnosti 

použitých materiálů byly v zřetelném optimálním rozmezí: 

- Podíl organické hmoty   > 60 % 

- Sušina    7 – 25 % 

- Poměr C : N   20 – 30 : 1 

- pH    6,5 – 7,5 % 

Velmi důležitý je výskyt toxických a inhibujících látek, jenž by charakteristickým 

způsobem naboural biologický proces ve fermentoru. [6] 

2.2.3 Mechanicko-biologická úprava 

Tato úprava je předurčena hlavně na zpracování zbytkového komunálního odpadu. 

V našich podmínkách se jde především o odpad komunální, který už byl vytříděn na 

jednotlivé komodity (např. plasty, papír, sklo apod.). [6] 

Hlavním cílem této úpravy je především předprava odpadů před uložením na skládky a 

také částečné využití složky těchto odpadů. Nejprve jsou odpady na lince mechanicky 

roztříděny za pomocí sít a také magnetických separátorů a jiných zařízení. [6] 

Podsítná část obsahuje z hlavní části biodegradabilní materiály. Tato frakce je 

stabilizována biologickými metodami – často aerobně, popřípadě také kombinací 

aerobních a anaerobních metod. Odpady, které jsou tímto způsobem stabilizované a na 

skládce následně nepodléhají biologické degradaci a tím je snížena tvorba skleníkových 

plynů, zápachu a nebezpečných výluhů. [6] [9] 
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Výstupy mechanicko-biologické úpravy tvoří především lehká frakce což je palivo – 

toto palivo lze být upravováno do briket nebo pelet. Dalšími výstupy jsou stabilizovaný 

odpad, kovy a těžké materiály. [6] [9] 

2.3 Recyklace odpadů 

Recyklace odpadu je opětovné využití odpadů a umožňuje nám šetřit obnovitelné i 

neobnovitelné zdroje a snižuje zátěž životního prostředí. Největším plusem recyklace je 

úspora primárních zdrojů a také oddálení konečného uložení odpadů. Nevýhodou je, že se 

musí odpad kvalitně roztřídit, jelikož zpracovat netříděnou surovinu nejde, dále je 

recyklace často energeticky náročná. Takto se dá recyklovat papír, sklo, plasty, tetrapaky, 

autovlaky, elektroodpad, stavební odpad, dřevo atd. [10]  

2.3.1 Papír 

Papír je vyráběn dá se říct velmi jednoduše a to z vláken celulózy. Vstupní surovinou 

pro výrobu papíru kromě zrecyklovaného papíru je také chemická buničina a dřevo stromů, 

případně i bavlněné hadry či konopí. Tyto suroviny se namočí do vody a mletím se z nich 

získávají vlákna celulózy.  

Spotřeba papíru v České republice stále stoupá. Přibližné množství papíru, které je 

obsaženo v komunálních odpadech je mezi 10 – 25%. Ročně připadá na jednoho obyvatele 

spotřeba zhruba 130 až 150 kg papíru. Nárůst recyklace papíru je v průměru asi 10% za 

rok. Recyklace papíru je nejen ekologické, ale i ekonomické. Tato činnost pomáhá 

papírnám redukovat náklady na výrobu papíru šetřením primárních zdrojů celulózy. Díky 

tomu jsou třeba noviny, pláta na vejce nebo některé jiné lepenky či toaletní papír většinou 

vyrobeny právě z recyklovaného papíru. Takto recyklovaný papír se dá recyklovat ještě 6x 

a pak už je na konci recyklačního procesu. V naší republice se dává k recyklaci okolo 43% 

papíru, ze kterého se recykluje asi 70% a zbytek jde na export. Recyklace papíru má tradici 

již několik let a bylo by nejlepší udržovat jí i nadále. [11]  

2.3.2 Sklo 

Sklo je svým způsobem pouze roztaveným pískem s příměsemi, jako je potaš, soda a 

oxid vápenatý. Můžeme ho dělit různě na bílé a barevné nebo rozbitné a nerozbitné, anebo 
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na čisté a špinavé. Výhodou skla je, že se dá recyklovat téměř do nekonečna. Musí se jen 

správně recyklovat. 

Člověk vyhodí ročně zhruba 20 kg skla. Z tohoto množství je přibližně 9% celkový 

obsah komunálního odpadu. Recyklace má tu výhodu, že se ušetří primární zdroje a 

energie. Kvalita skla se ale nemění a do výrobní směsi se může přidávat až 80% střepů. A 

jestliže se ze starého skla nestane sklo nové, využije se skelná drť do izolačních materiálů, 

brusiv nebo betonových směsí.[12] 

Evropská federace výrobců skla udává, že průměrná hodnota recyklace skla v EU je 

kolem 68%. V České republice činí průměrná hodnota recyklace skla asi 73% což je 

světový nadprůměr. Ovšem toto množství bude klesat úměrně s náhradou skleněných obalů 

plastovými. Plastové obaly se vyrábějí z ropy, jsou lehčí a jejich výroba je levnější.[12] 

2.3.3 Plasty 

Plast je vlastně umělá hmota nebo makromolekulární látky složené z velkého množství 

neustále se opakujících molekul. Můžeme říct, že plasty jsou syntetické, polysyntetické 

nebo také polymerní látky. Někdy je považujeme za látky nebezpečné a to je omyl. 

Nebezpečné je jen to, jak s nimi někdy zacházíme. Spotřeba plastů stoupla z 5,5 milionu 

tun z roku 1950 na 110 milionů tun v roce 2009 a v roce 2010 se jednalo již o 265 milionu 

tun. Nárůst této spotřeby je tedy velice vysoký.[13] 

V recyklaci plastů se naše Česká Republika řadí v Evropě na 4. Místo za Švédsko, 

Norsko a Německo. Recyklace plastů je především obchod. Cílem je získat z odpadu 

takovou surovinu, jež najde další uplatnění nebo je o ní zájem na trhu. Poněvadž si trh žádá 

plasty kvalitní, musí se firmy, které se recyklací zabývají postarat, aby zrecyklovaný 

materiál byly schopny nabídnout. Proto se plasty ještě dále třídí na třídících linkách třeba 

podle barvy.[13] 

2.4 Termické metody zneškodňování odpadů 

Termické neboli tepelné metody zpracování odpadu můžeme pojmenovat jako 

technologie, při kterých dochází k působení na odpadní látku teplotou, která nám 

překračuje meze její chemické stability nebo také může dojít ke spolupůsobení teploty a 
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kyslíku v prostředí s hlídaným obsahem kyslíku. Tento pojem nám zahrnuje spalování, 

zplyňování, pyrolýzu, plasmové metody a mnoho dalších.[6] 

Těmito různými postupy se látky, které byly původně nebezpečné v hořlavých 

produktech, přeměňují na poměrně neškodné produkty. Musíme, ale pamatovat na to, že 

uvedené termické metody nejsou finálním způsobem zneškodnění odpadů, jelikož vznikají 

i vedlejší produkty, kterými jsou popel (struska) a plynné látky a ty obsahují škodlivé 

plynné a pevné částice.[6] 

Teploty, které se používají u jednotlivých technologií, bývají dány ve velmi velkém 

rozmezí, nejčastěji ovšem mezi 300 ºC a 1 500 ºC, ale výjimečně jde i o teploty vyšší. 

Teploty několik tisíc stupňů jsou použity u plasmových metod, zde činí teplota až 

12 000 ºC.[6] 

Pro třídění termických procesů zneškodňování odpadů můžeme přijmout jako kritérium 

charakter prostředí v reakční komoře, která slouží k ukládání odpadu určeného ke 

zneškodnění, charakterizovaný obsahem kyslíku vzhledem k zneškodňované odpadní 

látce.[6] 

Podle tohoto hlediska můžeme rozlišovat: 

a. Oxidační procesy a to jsou takové procesy termického zneškodňování, při 

kterých obsah kyslíku v reaktoru je buďto stechiometrický nebo vyšší díky 

látkám, které jsou hořlavé a jsou obsaženy ve zpracovávaném odpadu. 

Můžeme hovořit teda o spalování odpadu, které můžeme dělit na 

vysokoteplotní (teplota větší než 1000 ºC) a nízkoteplotní (teplota pod 

1000 ºC).[6] 

b. Redukční procesy, tím jsou procesy termického zneškodňování odpadů, při 

kterých je obsah kyslíku v reaktoru nulový nebo podstechiometrický 

k obsahu látek, které jsou hořlavé a jsou obsaženy ve zpracovávaném 

odpadu. Můžeme zde hovořit o pyrolýze a zplyňování. [6] 
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2.4.1 Vlastnosti spalovaných odpadů 

Technologii spalování můžeme použít na širokou škálu odpadů, ať se už jedná o 

odpady z průmyslu, zemědělství, z domácností (komunální odpad) či zvláštní odpad, který 

se nachází ve všech fyzikálních konzistencích. 

Skoro všechny odpady, které dokážeme spálit, můžeme považovat za méněhodnotná 

paliva a při jejich spalování se setkáváme s obtížemi, které vycházejí z nehomogenity a 

značné různorodosti termofyzikálních a chemických vlastností spalovaných odpadních 

materiálů a hlavně z vysokého obsahu vlhkosti. Každé palivo je charakterizováno obsahem 

hořlaviny a také obsahem popela a v neposlední řadě vlhkosti.[6] 

2.4.2 Principy spalování 

Spalování tuhých odpadů se odehrává velice složitým způsobem, který je podmíněn 

jejich vysušením před samotným spalováním a také ohřevem na teplotu zápalnou. 

K vysoušení odpadu dochází přibližně za teplot okolo 50 ºC až 150 ºC. Pokud jsou teploty 

vyšší, pak v důsledku složitých rozkladných procesů dochází ke vzniku plamene. Tuhý 

materiál, který zbyl, je postupně odplyňován a poté co se dosáhne zápalné teploty, se 

materiál postupně spaluje.[9] 

Zápalná teplota znázorňuje teplotu minimální, při jejímž dosažení dochází 

k samovolnému hoření odpadu a to v následku uvolnění dostatečného množství tepla k 

utajení ztrát do okolí. Aby další spalování šlo požadovaným způsobem za vzniku téměř 

neškodných plynných látek, je zapotřebí zajistit určité základní podmínky, ke kterým patří 

dostatečné množství spalovacího vzduchu (který by měl být přiváděn s přebytkem), 

dostatečný vývin tepla a zajištění zdržení spalin v komoře dodatečného spalování.[9] 

Pokud odpadní materiály obsahují prvky, jako jsou Cl, F, S a N ve svých hořlavých 

složkách, může dojít při jejich spalování k tvorbě HCl, HF, SO2 + SO3 a NO + NO2. 

Odpadní spaliny jsou složeny především z dusíku N2, oxidu uhličitého CO2, vodní páry 

H2O a přebytečného kyslíku O2. Ostatní plynné látky můžeme považovat za stopové 

kontaminanty a ve výpočtech s nimi nebývá uvažováno. Na jejich obsahu budou záviset 

ovšem požadavky na technické zabezpečení spalovny zařízením k čištění spalin.[6] [9] 
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2.4.3 Výhody a nevýhody spalování 

Výhodou je především snížení objemu odpadu na zhruba 10 % až 15 % objemu 

původního, což ve srovnání s jinými metodami zneškodňování je mnohem výraznější. 

Předností metody spalování je také skutečnost, že pro různé typy odpadů (např. chemické a 

zdravotnické odpady) je tohle prakticky jediný způsob zneškodňování, jelikož zbytek po 

spalování je tuhý, sterilní a z větší části nepodléhá již dalšímu rozkladu. Tohle znatelně 

eliminuje zdravotní rizika odpadů, které jsou patologické, případně odpadů, které vznikají 

v souvislosti se zdravotními epidemiemi. Mezi další výhody patří také uvolněné teplo ze 

spalování odpadů, které můžeme účelně využít pro výrobu páry, tepelné užitkové vody 

nebo pro jiné účely. Pozoruhodné je také porovnání doby potřebné pro zneškodňování 

odpadu u jednotlivých metod jak se uvádí v tabulce 2 a ze které můžeme vyčíst, že 

spalování je nejrychlejší způsob zneškodňování odpadů.[6] 

Tabulka 2: Typické doby nezbytné pro zneškodňování odpadů[6] 

Metoda Doba setrvání odpadu 

spalování Vortex sekundy (drcený odpad) 

fluidní spalování minuty (drcený odpad) 

roštová spalovna 1 – 2 hodiny 

kompostování 2 – 10 dní (+ doba zrání několik měsíců) 

skládkování léta 

 

Nevýhody při spalování odpadů jsou zejména vysoké investiční náklady na výstavbu 

spaloven, vysoké náklady na provoz a údržbu zařízení, potřeba kvalifikovaného personálu 

pro provoz a údržbu, problémy s možnostmi využití vyrobeného tepla, možná destrukce 

odpadních látek potenciálně recyklovatelných, nezbytnost nákladných opatření k zábraně 

emisí do ovzduší a vody.[6] 

O způsobu zneškodnění daného odpadu požaduje uvážlivé zvážení všech kladů a 

záporů jednotlivých postupů. Opětovně rozhodující jsou emise některých škodlivin a 

rovněž náklady na zneškodnění. Metoda spalování odpadů se využívá většinou jen 
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v oblastech s hustou městskou zástavbou, kde se pro nedostatek příhodného místa a vysoké 

dopravní vzdálenosti je využití jiných metod obtížné.[9] 

3 SPALOVNY ODPADŮ V ČR A VE SVĚTĚ 

V tomto bodě probereme spalovny odpadů. Rozdělíme je na spalovny odpadů 

nacházející se na území ČR a na spalovny odpadů ve světě - Evropě. 

3.1 Spalovny v Evropě 

Jelikož odpad rapidně stoupal, jediné schůdné řešení bylo spalování odpadu a takto se 

dalo zabránit neustále většímu hromadění odpadů. První spalování pevných odpadů začalo 

v roce 1870 ve Velké Británii. Albert Fryer patentoval, designe pro vůbec první spalovnu, 

její název byl „destruktors“ a byla postavena v roce 1874 v Nottinghamu. Hned poté se 

objevily spalovny i v New York, kde se na ně dívalo jako na dokonalé řešení likvidace 

odpadů ze stavebního průmyslu. Spalovny byly v provozu skoro celé jedno století a to bez 

kontrolních norem. Poté vznikla organizace EPA, což je organizace pro ochranu životního 

prostředí, a ta dbala na snahu minimalizovat znečištění ze spaloven při třídění, spalování a 

sušení odpadů. Organizace chtěla také vylepšený design spaloven pro důkladné 

zneškodnění odpadů. Ovšem v této době bylo malé pochopení pro tyto 

opatření a proto se vše realizovalo až v polovině 20. století. [14] 

 

Obrázek 3: Spalovny komunálního odpadu v ČR a EU[15] 
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Na mapě můžeme vidět počet spaloven komunálního odpadu nacházející se na území 

České republiky a Evropské unie, které bylo zpracováno v roce 2012.[15] Modré číslo nám 

udává počet spaloven a oranžové nám udává miliony tun energeticky využitého odpadu za 

rok. Nejvíce spaloven je ve Francii a to 130, dále v Německu a to 70, následuje Itálie s 49 a 

Švýcarsko s 28 spalovnami. Nejméně spaloven je naopak v Slovinsku, Bulharsku, Polsku, 

Lucembursku kde je 1 spalovna, dále pak Slovensku kde jsou 2 spalovny a následuje 

Portugalsko, Finsko a ČR kde jsou 3.  

Nejčistší a nejekologičtější zemi na světě je jednoznačně Švýcarsko, jedině některé 

části Kalifornie by mu mohly v tomto ohledu konkurovat. Proto je velice zajímavé, že 

zrovna Švýcarsko je největším rájem spaloven komunálního odpadu na světě vůbec.[16] 

V roce 2006 se v zemích EU a Švýcarsku vyrobila energie asi z 59 milionů tun 

směsného komunálního odpadu. Bylo spáleno přibližně 20% z celkového množství 

vyprodukovaného komunálního odpadu. Evropskou špičkou v energetickém využití 

odpadů je teda jednoznačně Švýcarsko spolu s Německem, jelikož se v těchto zemím skoro 

neskládkuje. Jen ve spolkových zemích se za posledních několik let vybudovala asi 20 

spaloven pro spalování komunálního odpadu. V dalších zemích jako je Nizozemí, 

Rakousko, Belgie a Dánsko se na skládky dostane pouze minimum odpadů. Za to ve 

Finsku a Norsku se na skládky dostane většina odpadů. Příčinou tohoto jevu je to, že obě 

tyto severské země mají velmi řídké osídlení a spalování by se zde stalo velmi 

neekonomické díky dopravním nákladům. Ve Velké Británii se z historických důvodů 

nachází velké množství skládek, což je docela paradox, jelikož první spalovna odpadů se 

postavila právě na tomto území. S novou evropskou legislativou se ale situace ve Velké 

Británii postupně mění a ve výstavbě již je několik spaloven. Dokonce se předpokládá 

výstavba přibližně 50 nových spaloven během následujících 10 let. Pro srovnání uvedeme 

ještě situaci ve Vídni, jelikož je město podobné Praze, kde se v roce 2009 uvedla do chodu 

třetí spalovna komunálního odpadu. Vídeň tedy disponuje třemi spalovnami komunálního 

odpadu a jednou specializovanou pro odpad z průmyslu, kdežto Praha disponuje pouze 

jednou spalovnou komunálního odpadu. Za rok 2006 vyrobily spalovny odpadů v zemích 

EU a EEA podle údajů CEWEP přes 23 TWh elektrické energie a přes 210 PJ tepla. Což je 

asi 45% potřeby elektřiny pro celou Českou republiku.[16] 
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Jak je již na začátku zmíněno, špičkou energetického využívání odpadů v Evropě je 

Švýcarsko. Tato země vytvoří okolo 18 mil. tun odpadů ročně i včetně stavebného odpadu 

a z toho je asi 5,8 mil. tun komunálního odpadu. Z tohoto se asi 45% využívá materiálově a 

55% komunálního odpadu energeticky. K tomuto číslu je třeba rovněž připočítat i asi 0,5 

mil. Tun stavebního odpadu, který se rovněž energeticky využívá. Ve Švýcarsku platí 

technické nařízení o odpadech a to z roku 1990, kde jsou kromě jiného zakotveny následně 

uvedené povinnosti: 

 povinnost materiálově využívat odpady, 

 povinnost spalovat odpady, přičemž odpovědnost za to, že nevyužitelné, 

spalitelné odpady budou ve vhodných zařízeních spáleny a 

 povinnost provozovat spalovny s využitím energie.[16] 

Od 1. ledna 2000 bylo navíc zákonem zakázáno skládkování komunálního odpadu. 

Z toho vyplývá, že všechen komunální odpad musí být buď materiálově anebo energeticky 

využit. Z tohoto zákazu skládkování vyplývá, že je Švýcarsko špičkou nejen 

v energetickém využívání odpadů, ale i materiálovém využití, je na vrcholu. Pouze 

Nizozemí, Rakousko, Belgie a Německo recyklují stejně nebo více svých komunálních 

odpadů.[16][17]  

Ve Švýcarsku je prováděno energetické zpracování odpadů jen dvěma způsoby a to ve 

spalovnách odpadů a také v cementárnách. Neprovádí se žádné spoluspalování odpadů 

v tepelných elektrárnách a to ani třeba formou využití tuhých náhradních paliv vzniklých 

z mechanicko-biologického třídění, které je právě populární v Německu anebo Rakousku. 

Komunální odpad je spalován a energeticky využíván pouze ve spalovnách. Celkově se 

jich ve Švýcarsku nachází okolo 28 a tyto spalovny jsou na velmi vysoké technické úrovni. 

Můžeme říct, že na jeden kanton připadá více než jedna spalovna a to má Švýcarsko 

celkem 26 kantonů.[16][17] 

Zjednodušeně by se dalo říct, že do tak malé země plnou horských velikánů, jezer, 

sjezdovek a hotelů by se s velkou pravděpodobností další skládky ani nevešly a k tomu by 

narušily vzhled krajiny. Navíc by bylo obtížné zařídit a zrealizovat, aby nenarušily i okolní 

životní prostředí. Ve Švýcarsku jsou spalovny považovány za prakticky čisté provozy, 

které nikterak neohrožují pověst této země coby turistického ráje a dokonce jsou veřejnosti 

akceptovány. 3,6 mil. tun odpadů za rok, to je kapacita, které dosahují švýcarské spalovny.  
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Tato kapacita je tak vysoká, že se dokonce dováží odpad z Německa, který se zda pálí. 

Celkový energetický obsah komunálního odpadu, jenž ročně vstupuje do švýcarských 

spaloven, můžeme odhadnout zhruba na 12 TWh. Využito je asi 67%. Z toho se asi 3 TWh 

využívá na dodávky tepla do systému centrálního zásobování a přibližně 4,7 TWh na 

výrobu elektřiny.[16] 

Pokud bychom se zaměřili na největšího strašáka spaloven a to dioxiny, pak podle 

Švýcarské agentury pro životní prostředí jsou největším zdrojem dioxinů pokusy 

podomácku pálit komunální odpad. Agentura uvádí, že spálení jednoho kilogramu 

komunálního odpadu doma vytvoří stejné množství dioxinů jako vedlejší produkt a stejné 

množství dioxinů vznikne i v moderním zařízení spaloven při spálení 10 tun komunálního 

odpadu.[16] 

3.2 Spalovny odpadů v ČR 

V České republice se technologie spalování teprve rozvijí oproti spalování ve světě. 

Náš stát se podle počtu spaloven a podílu spalovaného odpadu zařazuje někde do středu a 

to v rámci evropské unie. Jsou země, kde se využívá spalování odpadů ve velké míře, ale 

jsou také země, kde se spalování neuplatňuje vůbec jako je například Irsko, Bulharsko 

nebo třeba i Řecko.[18] 

První spalovna komunálního odpadů v ČR byla postavena v Brně v roce 1905 a byla 

v provozu až do roku 1941. Tato spalovna byla rovněž první spalovnou na území 

tehdejšího Rakouska – Uherska a sloužila také k výrobě elektrické energie. Na její 

výstavbu se použil již nový systém od firmy ALFONS CUSTODIS. Spalovací pec 

obsahovala sedm spalovacích komor ve spojení s parním kotlem, za kterým byla umístěna 

turbína s turbogenerátorem na střídavý proud. Nejdříve procházel odpad dvěma rotujícími 

válci, jež ho rozmačkávaly a drtily větší kusy, jako byly například hliněné hrnce, sklo, 

kovové kusy apod. Po této úpravě se odpad dále skladoval v zásobníku, který obsahoval až 

dvoudenní zásobu odpadu. Odtud se ručně za pomocí lopat tento odpad přemisťoval na 

podavače, které byli umístěné nad jednotlivými spalovacími komorami. Vzniklá škvára se 

odstraňovala z pecí dveřmi za pomoci železných tyčí a následně se vyvážela kolejovými 

vozíky do chladící věže, kde se pak drtila a prosívala přes síta. Tímto způsobem získaný 

štěrk se poté prodával stavitelům a betonářům. Celá tato soustava byla schopna zpracovat 
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dokonce až 2000 kg škváry/hod. Samotný proces spalování trval asi 45 minut, pokud byl 

odpad dávkován v intervalech po 10 minutách a měl hmotnost zhruba 60–80 kg. Objem 

odpadu se spálením zmenšil až na polovinu původního objemu. Budova spalovny byla 

zničena výbuchy na konci druhé světové války, ale už v této době se 

vážně zvažovala a vybudování nové spalovny.[18]  

Na území České republiky se v dnešní době nachází pouze 3 spalovny komunálního 

odpadu a 30 spaloven průmyslového a zdravotnického odpadu. To znamená, že zcela 

zaostáváme využitím energie ze spalovacích procesů oproti jiným státům. A i když by se 

do budoucna změnilo výrazně chování lidí a různých institucí a podařilo by se také snížit 

množství komunálního odpadu, i přesto by zbylo 3 miliony tun odpadu vhodného ke 

spalování. To je důvod proč by se měly budovat další spalovny na územní našeho 

státu.[18] 

Jako první spalovna komunálního odpadu byla otevřena spalovna v Brně a to v roce 

1989 a to s kapacitou 240 000 t/rok a řadí se na druhé místo hned za spalovnu v Praze - 

Malešicích, která byla postavena o 9 let později a to tedy v roce 1998 a má kapacitu 

320 000 t/rok. Jako třetí a zároveň poslední spalovna komunálních odpadů u nás byla 

postavena spalovna v Liberci a to v roce 2000 a má kapacitu 96 000 t/rok.[19] 

Spalovny průmyslových odpadů zneškodňují široké spektrum odpadových materiálů, 

které vznikají při různých průmyslových výrobách a zahrnují látky, které se nachází ve 

skupenství tuhém, kapalném i plynném. Cílem zneškodnění je odstranění nežádoucích 

fyzikálních vlastností odpadů a buď úplné, anebo jen částečné odstranění nebezpečných 

vlastností termickou a oxidační destrukcí. 

Spalovny průmyslového odpadu představují z hlediska procesního a ekologického 

inženýrství a ochrany ŽP komplexní a náročnou problematiku, jež si žádá při řešení 

uplatnění znalostí a zkušeností z mnoha oborů se zázemím ve vědecké činnosti.[20] 

Spalovny jsou navrhovány tak, aby mohlo být využito vícestupňových spalovacích 

zařízení, která umožňují dosažení požadovaných teplot a doby zdržení odpadů i spalin. 

Záleží na složení odpadů a podle toho se dále volí buďto mokré, polosuché nebo suché 

metody čištění spalin. Při zneškodňování odpadů vzniká odpadní teplo, které se v těchto 

spalovnách nejčastěji využívá pro výrobu páry a elektrické energie.[20] 
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4 TYPY ZNEČIŠTUJÍCÍCH LÁTEK VZNIKAJÍCÍ PŘI SPALOVÁNÍ 

ODPADŮ 

Zařízení, které používáme pro termické zneškodňování odpadů, přináší velkou řadu 

vhodných aspektů do oblasti nakládání s odpady, i když jejich využití není úplně bez 

nepříznivých vlivů na životní prostředí, které vyplývají hlavně z potřeby ošetřit produkty 

spalovacích procesů. 

Moderních spaloven komunálních odpadů se to týká taky a jsou navrženy pro plně 

automatizovaný a řízený provoz při respektování náročných environmentálních standardů, 

jež umožňují jejich výstavbu v hodně obydlených oblastech.[21] 

Znečišťující látky, jež přímo nebo po fyzikální nebo chemické změně v ovzduší, 

nepříznivě ovlivňují životní prostředí. Nepříznivé vlivy se projevují zejména škodami na 

zdraví lidí a zvířat, poškozováním prostředí, nepříznivými změnami přirozeného ovzduší 

nebo obtěžováním okolí, zhoršením pohody prostředí (pachem, snížení viditelnosti 

atd.)[21] 

Látky znečišťující ovzduší nejčastěji rozdělujeme do tří hlavních skupin podle: 

 skupenství – tuhé, kapalné, plynné, 

 chemického složení – do skupin podle sloučenin jednotlivých prvků, 

 míry škodlivosti – nebezpečnosti a rizikovosti.[21] 

4.1 Hlavní typy znečišťujících látek 

Když se spalují odpady, vznikají ve spalovnách odpadů různé znečišťující látky. 

Nejčastěji jde hlavně o následující látky: 

 oxid uhelnatý – CO 

 oxidy síry – SO2 a SO3 

 oxidy dusíku – NOx (NO, N2O, NO2) 

 organické látky – PAU, PCB, PCDD/F 

 tuhé znečišťující látky 

 těžké kovy – arzen, rtuť, olovo, kadmium 

 halogenovodíky – HCl, HBr, HF 
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4.1.1 Oxidy síry – SO2  

Oxid siřičitý je bezbarvý, kyselý, ostře zapáchající a toxický plyn, který působí 

dráždivě na sliznice dýchacích cest, způsobuje bolesti hlavy a nevolnosti. Je jedním 

z hlavních činitelů, kteří okyselují půdu, řeky a jezera, způsobují korozi budov, soch a 

snižuje viditelnost. Z historického hlediska znečištění SO2 je spojováno s velkým 

poškozením vegetace a jeden z hlavních problému je ztráta chlorofylu.[22] 

Před rokem 1989 byl oxid siřičitý největším problémem znečišťování ovzduší. V 90. 

letech přišlo k velkému poklesu emisí a to skoro o 90% v porovnání s roky 1990 – 2006. 

Nainstalovalo se odsiřovací zařízení a odlučovače popílku, rekonstruovali se kotelní 

zařízení atd. Díky emisím SO2 vznikala tzv. kyselé deště a ty se velkou mírou podílely na 

poškození lesních porostů v Krušných a Jizerských horách. Největší producenti SO2 jsou 

skupiny REZZO 1 zvláště velkých a velkých zdrojů. Jelikož oxid siřičitý reaguje 

s chlorofylem a narušuje tak fotosyntézu. A v ovzduší reaguje se vzdušným kyslíkem a 

oxiduje za přítomnosti vodní páry na kyselinu sírovou, která spolu s kyselinou siřičitou 

tvoří kyselé deště.[23] [24] [25] 

Lidská činnost má největší podíl na jeho produkci a to hlavně spalováním fosilních 

paliv, jednak při průmyslových procesech, ale i v domácích topeništích. 

4.1.2 Oxidy dusíku – NOx 

Mezi oxidy dusíku můžeme zařadit oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). Tyto 

oxidy patří v poslední době k hlavním problémům znečišťování ovzduší. Hlavním 

důvodem je to, že jsou součástí chemických reakcí, které vedou ke vzniku přízemního 

ozonu a fotochemického smogu. Kromě stacionárních zdrojů je na vině znečišťování i 

doprava. Nejčastěji je emitován do ovzduší oxid dusnatý, jenž se oxiduje na oxid dusičitý, 

který následně reaguje s vodní parou a přechází na kyselinu dusičnou. Oxid dusičitý je 

součástí tzv. kyselých dešťů, jež mají negativní vliv na vegetaci, stavby, okyselují vodní 

plochy a toky. NOx přispívá ke smogovému znečištění, poškozuje rostliny a zvířata a může 

poškodit i lidské zdraví.[26] 

Množství dusíku, který se dostává z atmosféry do půd, už není zanedbatelný ve 

srovnání s množstvím pocházejícím z průmyslových hnojiv. Dusík má sice blahé účinky na 

růst rostlin, ale v tomto případě, kdy je množství až moc velké může docházet až 
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k nežádoucímu nárůstu vodních rostlin nebo i k úhynu ryb. Oxid dusnatý je hlavně jedním 

ze skleníkových plynů, které se hromadí v atmosféře a společně s jinými skleníkovými 

plyny absorbuje infračervené záření, které by normálně mělo unikat do vesmíru. To vede 

ke skleníkovému efektu a globálnímu oteplování planety.[26] [27] 

V minulosti v USA emise NOx byly rovnoměrně rozděleny mezi mobilní zdroje a 

stacionární zdroje, ale v posledních letech jsou tyty zdroje lépe kontrolovány a stacionární 

zdroje produkují mnohem méně NOx než mobilní zdroje.[22] 

4.1.3 Organické látky – PAU, PCB, PCDD 

PAU jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, které se do ovzduší dostávají díky 

spalovaní jakéhokoliv materiálu, který obsahuje uhlík a pokud spalování není dokonalé. 

Proto se jedná hlavně o spalování skoro všech druhů uhlíkatých paliv. Z výroby hliníku do 

ovzduší také utíkají PAU emise. Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou toxické pro 

většinu živých organismů, mohou způsobovat rakovinu, poruchy reprodukce a mutace u 

zvířat. Největší problémovou vlastností PAU je perzistence, což je schopnost odolávat 

přirozeným rozkladným procesům.[28][29] 

PCB jsou polychlorované bifenyly. V dnešní době se již nevyrábějí a emise jsou 

z používání výrobků a také z odpadů, které obsahují PCB. Dalším zdrojem emisí jsou kaly 

z odpadních vod, používání výrobků s obsahem PCB a třeba ze zařízení používajících 

PCB. Mají vysokou perzistenci, a proto jsou přítomné v životním prostředí po celém světě. 

V ovzduší se vyskytují převážně v plynné formě a malé množství je taky navázáno na 

pevné částice.[30][31] 

PCDD jsou polychlorované dibenzodioxiny. Tyto emise můžeme rozdělit na 

antropogenní a přírodní. Za normálních podmínek vznikají při nekontrolovaném hoření 

rozličných materiálů a mezi přírodní patří činné sopky, anebo třeba lesní požáry. Tato 

skupina látek je velmi nebezpečná pro životní prostředí, život organismů i zdraví člověka. 

Když se PCDD dostanou do životního prostředí, jsou bud v plynné fázi nebo 

neadsorbované na pevných částečkách. Velké riziko je pokud se dostanou dioxiny 

z ovzduší na vegetaci, jelikož zde přítomné dioxiny jsou požity dobytkem, a tím pádem 

vneseny do potravního řetězce. [32][33] 
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5 LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY V OBLASTI MĚŘENÍ EMISÍ  

Každé spalování odpadu přináší s sebou různá rizika znečišťování životního prostředí. 

A proto se každá spalovna musí řídit platnými zákony a normami a to zejména v oblasti 

ochrany ovzduší, spalováním odpadů a měření emisí.  Řídíme se jednak normami České 

Republiky, ale i evropskými normami. 

5.1 Zákon o ochraně ovzduší 

„Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně 

znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečišťováním 

ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími 

ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených 

v důsledku znečištění ovzduší.“[34] 

Od 1. září roku 2012 nabyl platnosti již dlouho připravovaný zákon č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, který nám zrušil dosud platný zákon č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcí 

právní předpisy. [34] 

Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: 

a) přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší, 

b) způsoby posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich 

vyhodnocení, 

c) nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší, 

d) práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší, 

e) práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů veřejné 

správy při sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 

v dopravě [34] 

5.1.1 Přípustná úroveň znečišťování 

Přípustná úroveň znečišťování je určena emisními limity, emisními stropy, technickými 

podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře. 

Emisní limity musí být dodrženy na každém komínovém průduchu nebo výduchu do 

ovzduší. Emisní limity dělíme na: 
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a) obecné emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem pro 

znečišťující látky a jejich skupiny, 

b) specifické emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem nebo 

v povolení pro stacionární zdroje.[34] 

Provozovatelé spaloven jsou povinni plnit emisní limity a další provozní podmínky, 

které jsou uvedeny v zákoně o ochraně ovzduší. Tento zákon se řídí směrnicí 2000/76/EC 

Evropského parlamentu a rady o spalování odpadů.[34] 

5.2 Emisní vyhláška 

V roce 2012 vyšla nová vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a 

jejím zjišťování.[35] 

5.2.1 Technické podmínky provozu 

V zásobníku odpadu stacionárních zdrojů, které tepelně zpracovávají komunální odpad, 

je trvale udržován podtlak a zároveň je odsávaný vzduch přiváděn do ohniště. Pokud 

neprobíhá spalování, vzduch, jež je odsávaný ze zásobníku odpadu se odvádí do výduchu 

schváleného v rámci povolení provozu.[35] 

Stacionární zdroje, které tepelně zpracovávají odpad, se konstruují a provozují 

způsobem, který zaručuje, že 

a) u spalovny odpadu je zajištěna dostatečná doba setrvání tepelně 

zpracovávaného odpadu v místě, kde se odpad tepelně zpracovává, se záměrem 

dokonalého vyhoření nebo tepelného rozkladu, aby struska a popel obsahaly 

méně než 3 % celkového organického uhlíku, anebo aby ztráta byla menší než 

5 % hmotnosti suchého materiálu, [35] 

b) za posledním přívodem spalovacího vzduchu je odpadní plyn řízeným 

způsobem ohřát, a to ve všech místech profilu toku odpadního plynu, dokonce i 

za nepříznivých podmínek na teplotu alespoň 850ºC po dobu nejméně dvou 

sekund, pokud se spaluje nebezpečný odpad, který obsahuje organické 

sloučeniny chloru vyjádřených jako chlor vyšším než 1 %, musí tato teplota být 

alespoň 1100ºC a to po dobu nejméně dvou sekund, [35] 
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c) v každé spalovně odpadů se automaticky zapne minimálně jeden pomocný 

hořák v každé spalovací komoře, který nesmí spalovat palivo, které by při 

spálení napomáhalo k tvorbě vyšších emisí, než kdyby byl použit plynový olej, 

zkapalněný vzduch nebo zemní plyn, jestliže: 

 během uvádění zdroje do provozu a jeho odstavování s cílem zajistit, že 

stanovená teplota bude v prostoru, ve kterém dochází k tepelnému 

zpracování odpadu, udržena po celou dobu, dokud je v prostoru 

nespálený odpad. 

 v případě, že teplota odpadního plynu po posledním vstřiku spalovacího 

vzduchu klesne pod stanovenou teplotu 850ºC nebo 1100ºC nebo 

 za podmínky, že kontinuální měření emisí prokáže překročení některého 

ze specifických emisních limitů, [35] 

d) když se uvádí stacionární zdroj do provozu a rovněž při jeho odstavování, 

v případě poklesu teploty pod stanovenou minimální mez nebo v případě 

překročení některého ze specifických emisních limitů bude automaticky 

zabráněno přívodu odpadu do prostoru, kde dochází k tepelnému zpracování 

odpadu přímou oxidací.[35] 

Na žádost provozovatele a za předpokladu, že jsou splněny ostatní požadavky 

stanovené touto vyhláškou a specifické emisní limity pro celkový organický uhlík a oxid 

uhelnatý, se můžou v povolení provozu uvést provozní podmínky pro určité kategorie a 

druhy odpadu a určité technologické postupy odlišné od podmínek stanovených v druhém 

odstavci, za předpokladu, že tyto změny nebudou vést k produkci většího množství 

pevných zbytků nebo k vyššímu obsahu organických látek v pevných zbytcích a pokud 

bude v povolení stanoveno kontinuální měření těchto všech parametrů.[35] 

Odpady ze zdravotnické a veterinární péče, na které jsou kladeny zvláštní požadavky, 

se dávkují přímo, aniž by se nejprve smíchali s jinými druhy odpadu nebo se s nimi jinak 

manipulovalo. [35] 

Minimálně jednou a to při prvním uvádění stacionárního zdroje, v němž je povoleno 

tepelné zpracování odpadu, do provozu a za předpokládaných nejméně příznivých 

provozních podmínek se ověří doba setrvání odpadního plynu při stanovené nejnižší 
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teplotě a to za posledním přívodem spalovacího vzduchu. Souběžně se zjišťuje také obsah 

kyslíku v odpadním plynu. [35] 

Doba trvání provozu zdrojů nesmí při překročení specifických emisních limitů být delší 

než 4 hodiny nepřetržitě a zároveň celková doba trvání provozu při překročení emisních 

limitů v jednom kalendářním roce nesmí překročit 60 hodin. Toto platí pro všechny zdroje, 

jejíchž odpadní plyny, jsou svedeny do stejné technologie ke snižování emisí.[35] 

V této vyhlášce se v příloze č. 4 nachází rovněž podmínky pro provoz stacionárních 

zdrojů tepelně zpracovávající odpad. [35] 

Emisní limity pro spalovny odpadu jsou vztaženy k celkové jmenovité kapacitě a na 

normální stavové podmínky. Pro spalování odpadních olejů jsou tyto limity vztaženy 

k referenčnímu obsahu kyslíku v odpadním plynu 3 %., ale pro suchý plyn je to 11 %.[35] 

Tabulka 3: Emisní limity pro spalovny odpadů[35] 

Znečišťující látka 

Emisní limit [mg.m
-3

] 

Denní průměr 

Půlhodinové průměry 
10 minutový 

průměr 

97 % 100 % 95 % 

TZL 10 10 30  

NOx 400 200 200 400  

SO2 50 50 200  

TOC 10 10 20  

HCl 10 10 60  

HF 1 2 4  

CO 50 - 100 150 

 

5.3 Legislativa v USA 

Různá omezení je třeba zavádět v záměru různých federálních a státních zákonů 

zabývajících se znečištění ovzduší. Je žádoucí psát zákony obecně, aby pomohly vládním 
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orgánům udělat nezbytné výzkumy a napsat speciální detailní omezení. Tento přístup byl 

následován kongresem a agenturou EPA. Dva existující typy standardu jsou „ ambient air 

quality standards“ (AAQSs), který se zabývá koncentracemi znečištění ve vnější 

atmosféře a „ source performance standards“ ( SPSs), které se zabývají emisemi znečištění 

ze specifických zdrojů. AAQSs jsou udávány v koncentraci µg/m
3
 nebo ppm, zatímco 

SPSs se zapisují v měřítku množství znečištění za jednotku času, tzn. g/min nebo kg 

znečištění za metrickou tunu produktu. Podle současného zákona AAQSs bylo zřízeno pro 

šest znečišťujících látek, které jsou PM2,5 a PM10, oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid 

uhelnatý, ozon a olovo. Národní AAQSs byly vytvořeny agenturou EPA pro tyto 

znečišťující látky na základě dvou kritérií[22]: 

 primární standardy byly založeny k ochraně veřejného zdraví, zatímco 

 sekundární byly založeny k ochraně veřejného blaha.[22] 

Rozdíl je, že ochrana veřejného blaha nemá vliv na zdraví. 

Existují další sloučeniny, které jsou považovány za znečišťovatele vzduchu, které jsou 

nebezpečné pro určité regiony. Spousta dalších zemí ve světě, jako například rozvíjející se 

národy Mexiko, Brazílie a Indonésie založili také AAQSs. Také „World Health 

Organization“ (HOW), publikoval návrhy pro standardy kvality vzduchu. V mnoha 

případech standardy pro různé země jsou mnohem přísnější než standardy pro spojené státy 

americké.[22] 

V zemích s ústavní formou vlády před prosazením aktivit by měly být předloženy 

vládě skrz regulaci a kontrolu a musí být základy pro tuto kontrolu zakotveny v ústavě. 

Ústavní autority pro kontrolu kvality vzduchu jsou různé pro každou úroveň vlády – 

národní, státní, provinční a místní. Na národní úrovni ve spojených státech je nejdůležitější 

autoritou pro prosazování legislativy síla kongresu. V dnešní době nejsou prakticky žádná 

právní omezení na moc kongresu vzhledem k téměř jakémukoliv aspektu vnitrostátního 

obchodu, tak dlouho dokud legislativa neodporuje jiným částem ústavy jako například část 

listiny práv. Na státní a provinční úrovni je ústavní vedení širší. Každý stát a provincie má 

místní autority ke schvalování zákonů potřebných a užitečných k ochraně a zlepšování 

veřejného zdraví, bezpečnosti a péče. Tohle se obvykle nazývá obecnou policejní silou. 

S touto silou mohou státy a provincie legislativně kontrolovat všechny přírodní znečištění a 

nežádoucí aktivity.[22] 
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5.4 Emisní standarty 

Jedním z hlavních legislativních přístupů pro kontrolu kvality vzduchu je použití 

emisních standardů. Tento přístup se zaměřuje na kontrolní mechanismy měřící, co 

vychází z komína spíše než na obecnou úroveň znečištění v okolním vzduchu. Většina 

legislativních kontrolních systému využívá kombinaci standartu kvality okolního vzduchu 

a emisních limitů, tak jako to dělají oba akty z roku 1970 a 1977.[36] 

6 MĚŘENÍ EMISÍ VE SVĚTĚ A ČR 

Nejdůležitějším činitelem, je jednoznačně zdravé a hlavně čisté ovzduší, bez kterého si 

nemůžeme představit příhodné životní prostředí. Zemská atmosféra se neustále mění a její 

složení prochází změnami a vývojem, na kterém se podílí nejen přírodní vlivy, ale i lidstvo 

svými zásahy, které jsou ve většině případů zcela bezohledné. [37] 

U lidí hrál důležitou roli jejich pasivní přístup k ochraně životního prostředí, jenž se 

odrážel v malých znalostech v problematice životního prostředí. Při tomto pasivním 

přístupu se předpokládalo, že odpady jsou zcela normálním a nezbytným doprovodným 

úkazem výrobních pochodů. Dále se předpokládalo, že příroda má velkou asimilační 

schopnost a dokáže vypouštěné odpady sama likvidovat. Toto mělo za důsledek hlavně 

rostoucí znečištění životního prostředí a hlavně ovzduší. [38] 

Znehodnocování životního prostředí a velký nárůst odpadů mělo za následek tvoření 

globálních problémů. Proto byl v roce 1968 založen Římský klub. Římský klub, byl 

nevládní mezinárodní organizací, jež měla za poslání upozornit hlavy států na nebezpečí, 

které hrozilo lidstvu, jestliže vývoj bude pokračovat stejným způsobem a intenzitou jako 

doposud. Tento klub dále zpracoval modely možných variant budoucnosti. Hrozivost a 

pravděpodobnost naplnění výsledků modelů, které byly uveřejněny v roce 1972, podnítily 

značnou odezvu po celém světě a rovněž vyvolaly značné diskuse. Začaly vznikat hnutí na 

ochranu životního prostředí a přírody a proto vlády v průmyslových zemích byly tlakem 

veřejnosti nuceny zabývat se stavem ŽP. V roce 1972 se za opory OSN uskutečnila první 

konference o ŽP ve Stockholmu. [38] 

V roce 1974 začala být uplatňována zásada „znečišťovatel platí“. Po roce 1979 se tato 

zásada rozšířila i na ekologické havárie a později dokonce i na náhodná znečištění. K tomu 
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aby mohly být stanoveny poplatky je zapotřebí znát množství emisí, které jsou vypouštěny 

do ovzduší. V této době se začaly rozvíjet metody měření a tudíž vznikat první měřící 

skupiny. S těmito kroky se začal rozvíjet i reaktivní přístup podniků, jenž vězí v v reakci 

na rozvoj legislativy, která se zabývá ochranou ŽP. Zaměstnavatelé, kteří nedodržují 

zákony, byli hned sankcionováni. [38] 

Atmosféra stejně jako řeka vlastní své samočisticí schopnosti, které neustále čistí a 

odstraňují znečišťovatele během přírodních procesů. Dokud budou znečišťující látky 

vypouštěny v menším množství do ovzduší než jaké má prostředí své přirození schopnosti 

čištění, tak budeme žít spokojeně bez problému znečištění vzduchu. Ale když znečišťující 

látky překročí kapacitu přirozeného čištění, tak naše prostředí se stane znečištěným, 

způsobující nemoci, poškozující rostliny, budovy a třeba i naše oblečení. Jsou zde pokusy 

k redukci emisí ze znečišťujících látek z automobilů a továren za pomoci vysoce 

postavených komínů pro lepší rozdělení znečišťujících látek na větší prostranství. [39] 

Sledování znečištění ovzduší se skládá z určení koncentrace emisí a okolní kvality 

vzduchu. EPA vytvořila sérii měřících metod, jejíž výsledky mohou být porovnány se 

všema ostatními metodami. [36] 

Strategické kontrolní limity znečištění a kvality ovzduší 

Všichni bychom rádi měli neznečištěné prostředí bez jakýchkoliv výdajů. Toto je 

možné pouze pokud dokážeme respektovat zákony přírody. Pokud zákony přírody 

nemohou být dodržovány, musí být stanoven cíl, aby byly limity znečištění vzduchu na 

přijatelné úrovni. Nejdůležitějším cílem pro jakoukoliv strategii kontroly znečištění 

ovzduší musí být redukce a snižování znečišťujících emisí. Strategie musí být podporována 

taktikou, jejímž výsledkem je specifická sada přímo vytvořených a realizovaných 

strategických cílů k regulaci různých zdrojů emisí. [36] 

Aby byla perfektní strategie, a výsledná taktika účinná musí mít tyto vlastnosti[36]: 

 musí být rovnováha v poměru mezi cenou a výkonném, musí být spravedlivá a 

s maximálním ziskem ze zdrojů (finančních a sociálních), 

 musí být jednoduchá a pochopitelná pro všechny, 

 musí být jednoduše prosaditelná, 
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 měla by být flexibilní, aby umožnila rozumné metody pro nakládání se 

speciálními situacemi, problémy a případům bez přímé podpory ze zákona, 

 měla by být evoluční, přístupná k novým datům o znečištění a novým postupům 

v kontrolních technologiích a jejích rychle aplikaci. [36] 

Žádna strategie kontroly kvality ovzduší ani zdaleka nenabízí všechny tyto potřeby. 

Emisní standarty 

Strategie emisních standartu zřídili povolené emisní úrovně pro určité skupiny 

spouštěče emisí a požaduje, aby členové těchto skupin nepřekračovali povolené emisní 

úrovně. Tyto standarty mohou být aplikovány na kteroukoliv vybranou skupinu 

znečišťovatelů a ty mohou být regionální, lokální a národní. Mohou být založeny na 

standardech kvality vzduchu nebo zcela nezávisle na standardech kvality vzduchu sloužící 

jako celkově oddělené a jiné typy strategií než management kvality vzduchu. [36] 

Emisní daně 

Při strategii emisních daní jsou od každého z velkých znečišťovatelů vybírány daně 

podle měřítka vztahujícího se na množství vypouštěných emisí. Daně jsou nastaveny tak, 

aby hlavní znečišťovatelé shledali ekonomičtějším nainstalovat zařízení proti vypouštění 

emisí nežli platit daně. V čisté formě by zde nebyli žádné právní ani morální sankce proti 

znečišťovatelům, kteří se rozhodnou platit daně a ne kontrolovat své emise. [36] 

Strategie emisních standartu 

Historicky strategie emisních standardů se predatuje strategie managementu kvality 

vzduchu. První významné pokusy o kontrolu znečištění ovzduší byly směřovány na kouř 

z neefektivního spalování uhlí. Tato metoda byla nejčastěji využívána k omezení 

„viditelných emisí“. Toto bylo vybráno jako kritérium, protože to byla jednoduchá detekce 

a kontrola. [36] 

Dalším logickým vývojem ve strategiích emisních standartu byl přístup 

„good practice“ nebo „best practical means“. Toto vyžadovala, aby všichni členové 

určité třídy znečišťovatelů dosahovali úrovně kontroly, která souhlasila s „good practice“ 

nebo upravovali best practical means of control. [36] 
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Filozofický základ těchto standartu je, že emise v atmosféře by měly být udržovány na 

co nejnižší úrovni jak je možné („good practice“) a taky kontrolní měření, která byla 

úspěšně provedená na jedné továrně, tak aby mohla být aplikována pro ostatní. Ti, kteří 

prosazují tuto strategii za nadřazenou k managementu kvality vzduchu tvrdí, že v 

managementu kvality vzduchu jsme závislí na standardech kvality vzduchu, které budou 

vždy založeny na pochybných datech. Když jsou standarty nastaveny a výpočty pro 

potřebnou redukci emisí provedeny, tak nejlepší co můžeme udělat je pokusit se přiblížit 

okolní standarty pro každého znečišťovatele ke snížení jeho emisí, aby vyhovovaly 

emisním standardům. [36] 

6.1 Měření emisí ve světě 

V roce 1970 prezident Nixon vytvořil agenturu EPA, se záměrem přivést pozornost 

k souboru zákonů nebo k nasměrování federálních agentur k použití těchto zákonů. 

Formování EPY znamenalo dramatickou změnu v národní politice ohledně kontroly 

znečišťování ovzduší. Zatímco dřívější federální zásahy byly spíše doporučující nebo 

vzdělávacího charakteru, nová EPA prosazovala silnější užití zákonů ohledně znečištění 

ovzduší. EPA byla vytvořena k opravě škod již udělaných již na životním prostředí a 

k řízení nových kritérií k vedení Američanů při vytváření čistějšího prostředí. Následně 

kongres spojených státu prosadil zákon CAAA („clean air act amenddments“), který se stal 

začátkem moderní snahy o kontrolu znečištění ovzduší.[22] 

Každý rok americká agentura EPA publikuje data z pozorování ze stovky míst po celé 

zemi a analyzuje tyto data k zjištění trendu kvalitě vzduchu národa. Uveďme třeba příklad 

na měření PM10 a NO2.  Na základě měření z 325 míst maximální koncentrace PM10 za 24 

hodin byla stanovena na průměru ze spojených států od 80 µg/m
3
 v roce 1990 do 55 µg/m

3
 

v roce 2008. Toto je 31% okolní koncentrace, ale za stejné období emise klesly o 43%. 

Poslední koncentrace NO2 založené na měření z 81 míst probíhající od roku 1980 byl 

zjištěn pokles o 46% do roku 2008. Během stejného období poklesly emise o 40%. [22] 

6.2 Měření emisí v ČR 

V České republice se ovzduší výrazně zlepšuje a to hlavně díky přibývající ochraně 

ovzduší, novými technologiemi a zaváděním opatření. To můžeme vidět i na obrázku 4, 
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kde je uveden celkový stav základních znečišťujících látek v ovzduší od roku 1990 do roku 

2010. 

 

 

Obrázek 4: Emise základních znečišťujících látek ovzduší v ČR za rok 1990 až 2010[44] 

 

Asi základní faktor, který rozhoduje o stupni znečištění ovzduší v okolí zdroje je 

množství emisí znečištění. Jejich charakteristika musí obsahovat jednak fyzikální 



Hana Kolečková: Měření emisí na spalovnách odpadů 

2013  32 

 

vlastnosti, ale i chemické.  Je ovšem i důležité měření imisí, jež mají přímý vliv na 

nepříznivé změny živých organismů. [40] 

Program pro měření emisí a imisí musí obsahovat seznam znečišťovatelů vytipovaných 

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

výroba – h/den, dní/týden, dále pak podmínky výroby – tlak, teplota, znečištění – plyny, 

tuhé částice a mnoho dalšího. Jednou z nejdůležitějších věcí jsou místa, kde se provádí 

měření, jejich rozmístění a systém, jakým se výběr míst provádí. [40] 

Měření emisí se musí připravovat s dostatečným předstihem a do nejmenších detailů. 

Jednotlivé měřící akce jsou řízené jedním odpovědným pracovníkem, který tvoří plán 

organizačního i technického zajištění a to od formulářů, které jsou nezbytné na zapisování 

hodnot až po všechny měřící zařízení. [40] 

Samotné měření se musí naplánovat tak, aby se nemuselo přerušovat a to i kdyby mělo 

trvat několik dní. K získání konkrétních porovnatelných hodnot se doporučuje organizovat 

samotné měření ve stejném časovém rozmezí, avšak při rozdílných režimech práce zdroje 

znečištění a různých meteorologických podmínkách. [40] 

Až koncem 70. let začal sběr údajů o škodlivých emisích. Roku 1979 byl založen 

v ČSSR registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Tento registr slouží jako 

systém podrobných výpočtu zdrojů znečišťování ovzduší a také evidence množství a druhů 

emisí odcházejících do ovzduší. Na konci 90. let se velké zdroje znečištění odsířily a 

snížily se rovněž emise prachových částic. Díky tomu se mohly začít sledovat rovněž 

jemné prachové částice PM10 a také ozon. A na začátku tohoto století byla doplněna 

monitorovací síť o pozorování dalších látek a to hlavně o polyaromatické uhlovodíky 

(PAU) a jemné prachové částice PM2,5. [41] 

Od 1. 12. 2011 je rovněž zaveden zcela nový systém sběru informací, který se nazývá 

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), jež umožňuje zpracování a 

příjem vybraných hlášení z oblasti životního prostředí v elektronické podobě. ISPOP je 

navržen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 

Samotným zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí, ovšem technický provoz a 

podobu aplikace ISPOP zajišťuje česká informační agentura životního prostředí (CENIA). 

[42] 
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7 NÁVRH MĚŘÍCÍ SOUSTAVY PRO SPALOVNU 

Účelem měření emisí je stanovení koncentrací nebo množství znečišťujících látek 

vypouštěných do atmosféry ze spalování, technologické nebo jiné procesy. Lze je 

definovat následovně: pevné, kapalné a plynné látky, které přímo, nebo po chemické či 

fyzikální změně ve vzduchu, ať už v interakci s jinou látkou, nepříznivě ovlivňují 

atmosféru. Ohrožují a poškozují zdraví lidí, ostatní organismy, zhoršují životní prostředí. 

V technické praxi jde o měření koncentrací ZL a v případě potřeby stanovení jejich 

množství i o měření přítoku, zpravidla za posledním stupněm čištění plynů na výstupu 

z technologie. [43] 

Aby bylo možné porovnat koncentrace naměřené při různých termodynamických, 

respektive provozních podmínkách, je zapotřebí porovnáním přepočítat a dát naměřené 

hodnoty do stejného postavení. Podmínky (tlak, teplota) rovněž dát na stejný stupeň 

"ředící" plynu v ovzduší, to znamená, referenční obsah kyslíku (O2). Ve většině případů je 

dán koncentrací jako má suchý plyn, to znamená, po odstranění vodní páry ze vzorku, 

který má být analyzován. Cílem je stanovit nejen koncentrace měření emisí, ale také 

hmotnostní tok, pak je nezbytné se seznámit s obsahem vodní páry v plynu, aby bylo 

možné udělat potřebné převody mezi suchým a vlhkým stavem. [43] 

Z hlediska cílů je možné jednorázové (diskontinuální) emisní měření rozdělit na: 

- měření kontrolní s cílem ověřit dodržování stanovených koncentrací, tj. 

emisních limitů (EL); [43] 

- měření, které mají hlavním cílem stanovit množství vypouštěných ZL. 

Konečným cílem těchto měření může byt stanovení emisních faktorů (množství 

emisí určité ZL vztažené na zvolenou provozní, anebo jinou veličinu 

charakteristickou pro proces anebo pro používanou surovinu resp. palivo); [43] 

- měření, které mají za cíl optimalizovat technologický proces z hlediska 

dodržování EL (technologické měření); [43] 

- měření porovnávající, resp. kalibrační, jejímž cílem je ověření provozních 

měřících přístrojů anebo porovnání různých měřících metod; [43] 

- měření jiné, jejímž cílem může byt např. stanovení tvorby ZL ve zvláštních 

provozních režimech, anebo se dělá na základě osobitých požadavků 

kontrolních anebo výzkumných organizací. [43] 
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Uvedené rozdělení je možné považovat za základní. Z hlediska cílů by bylo možné 

vyjmenovat i další druhy, resp. „poddruhy“ emisních měření, přičemž by se dali použít 

různé kritéria. Z hlediska použité techniky je možné následující dělení: 

- měření, které se uskutečňují klasickými (laboratorními) analytickými 

metodami. Využívá se absorpce resp. adsorpce plynných látek v připravených 

roztocích neboli sorpčních trubičkách. Používají se nejprve na ověřování 

přístrojových metod a stanovení některých ZL; [43] 

- měření realizované analyzátory s elektrochemickými (ECH) snímači. Využívají 

elektrochemickou reakci plynných látek s náplní citlivých prvků přístrojů 

(snímačů). Snímače mají omezenou (výrobcem stanovenou) životnost; [43] 

- měření prováděné analyzátory, využívající fyzikální princip – absorpci 

infračerveného (IČ), ultrafialového (UV) záření, anebo jiný fyzikální princip. 

[43] 

Měření v emisích patří k nejsložitějším technickým měřením vykonávaných 

v průmyslové praxi. Na rozdíl od ostatních koncentračních měření je měření koncentrací 

v plynné fázi o hodně více ovlivněné tlakem a teplotou analyzovaného média 

a nehomogenitou prostředí. Dalším problémem je to, že není možné analyzovat celé 

prostředí, ale vždy jen jeho vzorek. Při měření emisí je situace navíc komplikovaná dvěma 

základnýma podmínkami, kterými jsou proměnlivost emisí v čase a prostoru. [43] 

7.1 Předběžná měření 

K těmto úkonům se řadí zjištění rozměru potrubí, rychlosti, teploty, vlhkosti 

a hustoty, tlak a teplota okolní atmosféry.  Tyto úkony jsou znázorněné na obrázku č. 5. 
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Obrázek 5: Stanovení hodnot pro vedení odběru [43] 

7.1.1 Určení rozměrů potrubí 

Vnitřní rozměry potrubí se měří buď přímo kalibrovanou měřící tyčí anebo kovovou 

tyčí a pásovým metrem prostřednictvím měřícího přírubu, anebo jiným otvorem a to tak, že 

při kruhových potrubích se změří vnitřní průměr a při pravoúhlých potrubích vnitřní 

rozměry stran A a B. Rozměr strany pravoúhlého potrubí, na který je umístěn měřící otvor, 

se zjistí změřením venkovní délky a šířky stěny v místě měřícího otvoru a odčítáním se 

zjistí vnitřní délka. [43] 

Při zasouvání měřící tyče se dbá na kolmost, kvůli stěně potrubí. Chyba měření 

a odečítaní rozměrů potrubí, by neměla byt větší než  1 % z měřené délky. [43] 
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7.1.2 Stanovení vlhkosti, hustoty, teploty a rychlosti 

Předběžnou vlhkost je před měřením potřebné stanovit za účelem výpočtu hustoty 

vlhkého plynu. Měření teploty a vlhkosti odpadového plynu se vykonává na úseku potrubí 

anebo komína, ve kterém proudí plyn s reprezentativním složením zabezpečujícím 

homogenní teplotní a koncentrační profil. [43] 

Vzhledem na to, že v důsledku difúze a turbulentního směšování je koncentrace 

průřezu potrubí obvykle stála, požadavky na výběr místa měření teploty a vlhkosti plynu 

nejsou tak přísné. Důležité je, aby odběrové místo bylo umístěné v úseku potrubí bez 

jakýchkoliv překážek a ve značné míře průtoku plynu. [43] 

Když se odběrové místo nachází v dostatečné vzdálenosti za ventilátorem a je v potrubí 

zabezpečená dostatečná homogenita proudícího plynu, měření se může vykonat z bodu 

blízko středu potrubí. Při potrubích s větším hydraulickým průměrem (2 – 3 m), se bod 

měření volí v 1/3 průměru při kruhových potrubích a v 1/3 délky odběrové strany směrem 

k průsečíku stran pravoúhlého potrubí. [43] 

Elektricko-kapacitní princip měření vlhkosti 

Při tomto měření vlhkosti se využívá elektricko-kapacitní sonda, která je připojená na 

vhodný měřicí přístroj (např. TESTO 350) měří a zaznamenává údaje v % relativní 

vlhkosti odpadního plynu a teplotu odpadního plynu, která je nutná pro výpočet vlhkosti. 

Objemová koncentrace vodní páry obsažené v odpadním plynu se vypočítá při použití 

elektrokapacitního principu stanovení relativní vlhkosti podle následujících vztahů[43]: 

wC  = 
abs

OH

p

p ,
2

.
  [obj. %] 

kde:  

    je relativní vlhkost odpadního plynu [%], 

  
,

2OHp  je parciální tlak H2O [Pa], 

  absp  je absolutní tlak v potrubí [Pa]. 

Absorpční metoda 

Spaliny putují přes sondu, a pokud je potřebné i přes krátkou trubici do předem 

zvážených skleněných lahví obsahujících sušící prostředek (silikagel). Používají se aspoň 
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dvě 250 ml sklenky, které jsou naplněné přibližně do dvou třetin sušícím prostředkem. Za 

druhou sklenicí přechází plyn přes vakuové čerpadlo, za kterým následuje plynové hodiny 

(bubnový plynoměr), které se naplní destilovanou vodou a připojí se trubice a teploměr. 

Přítok se má pohybovat okolo 3 l/min. Údaj z plynoměru se odečítá před odběrem a po 

něm. Taky sklenice se váží před a po odběru. Odběr stanovení vlhkosti má trvat nejméně 

hodinu, aby se potlačila významnost množství vody zkondenzované v trubkách. [43] 

Pokud se má měření vykonávat na energetickém zdroji spalující standardní palivo, kde 

vlhkost odpadního plynu závisí jen od množství spáleného paliva a množství přivedeného 

vzduchu, vlhkost odpadního plynu se může stanovit výpočtem. [43] 

Přepočet objemu odebraného vzorku plynu pro určení vlhkosti na standardní 

podmínky[43]: 

  

1

1

12
15,273

.
101325

15,273
).(

t

p
VVVn st


  

kde:  
Vn  je celkový objem suchého vzorku za standardních podmínek [m

3
]; 

  1V  je stav plynoměru na začátku odběru [m
3
]; 

  2V  je stav plynoměru na konci odběru [m
3
]; 

  1stp  je statický tlak na plynoměru [Pa]; 

      1t  je teplota na plynoměru [°C]. 

Stanovení teploty 

Teplota se zjistí samostatným měřením jakýmkoliv přesným teploměrem, anebo se 

zjistí při měření vlhkosti elektricko-kapacitním přístrojem, anebo při zjišťování složení 

odpadního plynu. [43] 

Stanovení hustoty 

Na výpočet hustoty suchého odpadního plynu se měří objemové koncentrace 

základních složek O2, CO2, CO, SO2 a NOX s použitím vhodného emisního měřícího 

systému. Hustota suchého a vlhkého plynu při standardních podmínkách se vypočíta podle 

následujících vztahů[43]:  
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Hustota suchého plynu: 

 

kde:    

n  je hustota suchého plynu při standardních podmínkach [kg.mn
-3

]; 

% O2, CO2, N2, CO, SO2, NOX  je objemová koncentrace jednotlivých složek plynu [obj. %]. 
  

Hustota vlhkého plynu: 

100
1

100

804,0.

w

w
n

nf C

C









   [kg.mn
-3

]     

  

kde:   

nf  je hustota vlhkého plynu při standardních podmínkach; 

         n        je hustota suchého plynu při standardních podmínkách [kg.mn
-3

];          

         wC      je objemová koncentrace vodní páry v plynu [obj.%]; 

  0,804  je hustota ideální vodní páry za standardních podmínek [kg.mn
-3

]. 

 

7.2 Výběr měřícího místa 

Reprezentativní odběr je možný, až je k dispozici vhodné odběrové místo s dostatečnou 

homogenní rychlostí plynu v odběrové rovině. Odběr se musí vykonat v dostatečném počtu 

odběrových bodů, které jsou umístěny na několika odběrových přímkách. Na odběr vzorku 

odpadového plynu musí byt k dispozici vhodné přístupové otvory a pracovní plošina. [43] 

Odběrová rovina musí byt situovana v dlouhé, rovné (prednostně svislé) části potrubí, 

v místě s konstatním tvarem a průřezem. Pokud je to možné, odběrová rovina musí byt 

v stejnoproudním nebo aj protiproudním směru vzdálená od možných zdrojů narušení a 

 změn proudění plynu (narušení přítoku může být zapříčiněné například  ventilátory anebo 

částečně uzavřenými klapkami. [43] 

414,22

%3,0%6406,0%2801,0%2801,0%4401,0%3199,0 2222 X
n

NOxSOxCOxNxCOxOx 
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7.3 Měření koncentrací tuhých látek gravimetrickou metodou 

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

. 

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

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

kanále, anebo mimo něj. Chladič se nachází mezi filtrem a objemovým průtokoměrem. 

Přes filtr proudí plyn v blízkém místě odběru vzorku. Aby se spolehlivě zabránilo 

kondenzací vodní páry před filtrem, může se odběrová sonda ohřívat. Teplota v sondě před 

filtrem a ve filtru by měla byt aspoň 15 °C nad rosným bodem. [43] 

 

Obrázek 6: Zapojení měřící aparatury pro měření TZL[43] 
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7.3.1 Výsledek měření 

Výpočet koncentrace: 

p

TZL
p

V

m
c     [mg.m

-3
]    

kde: 

cp  je koncentrace TZL za standardních stavových podmínek; 

   TZLm  je hmotnost TZL zachycených na filtru; 

    pV  je objem odsátého vzorku za odběrových podmínek [m
3
]. 

Přepočet koncentrace na referenční obsah kyslíku ve spalinách: 

cn = p

r

O

O

2

2

95,20

95,20




.cp    [mg.mn

-3
] 

kde: 

rO2  je referenční obsah kyslíku ve spalinách [obj. %]; 

pO2  je obsah kyslíku ve spalinách prostorovým podmínkach [obj. %]. 

Celkové množství vypouštěných TZL za jednotku času ze zdroje znečisťování ovzduší 

(hmotnostní tok), za standardních stavových podmínek suchého plynu, se určí podle 

vztahu: 

mq  = nv cq . .10
-6

  [kg.h
-1

] 

kde:  

nc  je hmotnostní koncentrace TZL při standardních stavových podmínkách suchého plynu a 

referenčním obsahu kyslíku [mg.mn
-3

]; 

     mq       je hmotnostní tok TZL v potrubí za standardních podmínek; 

       vq  je objemový přítok proudícího plynu za standardních podmínek [mn
3
.h

-1
],  

přičemž objemový přítok se vypočítá z rozměrů potrubí a rychlostí plynu v potrubí 

podle následujících vztahů[43]: 

pro kruhové průřezy potrubí:   vq  = v.(.d
2
)/4.3600 [m

3
.h

-1
] 

pro čtvercové průřezy potrubí:  vq  = v.a.b.3600 [m
3
.h

-1
] 

kde: 

 d je průměr kruhového potrubí [m]; 

 a,b jsou strany čtvercového potrubí [m]; 

 v je rychlost proudění za standardních podmínek [m.s
-1

].  
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7.4 Měření plynných ZL přístrojovými metodami 

Odběry vzorku plynu se zpravidla skládají z: 

a. odběrové části (sonda, odlučování naměřených podílů a odběrové potrubí), 

b. úprava vzorku plynu, 

c. analyzátor, 

d. vyhodnocovací část, 

e. rozvody zkušebních plynů (nulový, referenční) a pomocných médií. 

7.4.1 Princip měření 

Je možné použít přístroje pracující na fyzikálním nebo elektrochemickém principu. 

V kompaktních a lehce přenosných elektrochemických analyzátorech se jako citlivé prvky 

používají voltametrické (elektrochemické) snímače. Nejčastěji se požívají na měření SO2, 

NOx, CO a referenčního O2. Některé firmy je vyrábějí i na měření mnoho jiných látek. Při 

dodržování pokynů výrobců a při dobré znalosti osobitých vlastností s voltametrickými 

snímači jsou naměřené hodnoty z hlediska reálu dosahnutelné přesnosti emisních měření 

plně vyhovující. [43] 

7.4.2 Zpracování naměřených údajů 

Většina, v současnosti používaných měřicích přístrojů, poskytuje měřené údaje 

v jednotkách objemové koncentrace (ppm), za standardních stavových podmínek a 

v suchém plynu. Proto je potřebné získané údaje přepočítat na hmotnostní koncentrace, na 

referenční obsah kyslíku, respektive na vlhký plyn. [43] 

Přepočet objemové koncentrace na hmotnostní koncentraci: 

Pro ZL xy    xyppmmg .c c    mg.mn
-3
      

kde:   

xy    je hustota ZL xy kg.m
-3; 

mgc  je hmotnostní koncentrace měřené ZL za standardních podmínek; 

ppmc   je naměřená objemová koncentrace ZL ppm. 
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Přepočet hmotnostní koncentrací ZL vlhkého plynu na referenční kyslík a suchý plyn 

[43]: 

 vlhký plyn:     i
m

2

2
ivr C*

O20,95

O20,95
*

100

100
C






r
w

 mg.mn
-3
  

kde:   
Civr je hmotnostní koncentrace ZL ve vlhkém plynu přepočítaná na referenční kyslík; 

Ci je hmotnostní koncentrace ZL v suchém plynu; 

O
r
2 je hodnota referenčního kyslíku obj. %; 

O
m

2 je hodnota měřené objemové koncentrace kyslíku obj. %. 

7.5 Měření plynných látek manuálními metodami 

Vzorek plynu je odebrán z vybraného místa pro odběr. Část plynu, který proudí 

potrubím, se čerpadlem saje přes sorpční soustavu (sorpční potrubí naplněné sorbentem 

nebo soustavou absorberů s absorpčními roztoky). Objem vzorku plynu se měří 

plynoměrem. Objemový přítok (rychlost saní) se měří vhodným průtokoměrem a reguluje 

nastavováním regulačním ventilem nebo regulací výkonu čerpadla. V závislosti na 

konkrétních podmínkách se zabraňuje kondenzací složek ve vzorku plynu jeho ohříváním, 

anebo se kondenzují podíly cílené ze vzorku plynu oddělením, anebo se zkondenzované 

podíly analyzují společně se sorpční soustavou.[43]             

 

Obrázek 7: Příklad zapojení emisních měřících systému[43] 

 

1    - odběrová sonda (zpravidla vyhřívaná s tepelnou regulací) 

2    - (před)odlučovač tuhých látek (zpravidla vyhřívaný, taky primárním filtrem) 

3    - vyhřívané odběrové potrubí s tepelnou regulací (pojí sondu se zařízením na úpravu vzorku plynu) 
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 4    - vyhřívané odlučovače zařízení tuhých látek (odlučovač tuhých látek) 

 5    - filtr tuhých látek (taky sekundární, koncový, dodatkový filtr) 

 6  - zařízení na odlučování vlhkosti ze vzorku plynu s odlučovačem kondenzátu (odlučovač vlhkosti) 

 7   -  odvod kondenzátu 

 8   -  odsávací zařízení (podle konstrukce např. membránové čerpadlo s kovovými nebo teflonovými vlnkami) 

 9   -  regulační ventil umístěný v by-passe  (obtoku) odsávacího zařízení 

10 -  sestava analyzátorů (s přítoky, regulačními ventily, ukazovacími - indikačními přístroji a podobně)  

11 -  sonda na měření rychlosti proudění plynu v potrubí; rychlostní sonda (podle konstrukce např. Pitot 

Prandtlova sonda, S-sonda, umístěná v referenčním bodě) 

12  -  diferenciální (mikro)nanometr, 

bez označení -  teploměr (označené 
o
C) 

      -  nanometer (označené Pa)                         

 - spojovací potrubí spojovací hadice 

  - rozvody kalibračních plynů 

7.5.1 Přístrojová technika na odběr vzorku 

Odběrová trasa:  potrubí (hadice, trubka) z inertního materiálu, jako je např. sklo 

nebo teflon, doporučený vnitřní průměr je 3-6 mm. Jestliže může dojít mezi odběrovou 

sondou a sorpční trubkou nebo absorbéry ke kondenzacím vodních par nebo jiných složek 

plynu, musí se odběrová trasa vyhřívat. V případě používání pružných spojení buďto 

kovových nebo skleněných trubek se trubky spojí způsobem „sklo na sklo“. [43] 

Odběrová sonda:  trubice z materiálu inertního s možností nasměrovaní osy ústí 

souběžně s osou potrubí; doporučuje se nerezová ocel nebo sklo, vhodné délky 

(200-500 mm a s průměrem 4-10 mm). Jestliže mezi bodem odběru vzorku plynu a sorpční 

trubicí nebo absorbéry může dojít ke kondenzacím vodních par nebo jiných složek plynu, 

musí byt stanoveny konkrétní znečisťující látky v kondenzátoru v metodice stanovení 

(zpravidla při odběru do sorpčních roztoků), anebo musí byt odběrová sonda vyhřívána 

(zpravidla při odběru do sorpčních trubek). [43] 

Regulátor teploty:  je vybavení na regulaci ohřevu odběrové sondy, odběrové trasy a 

taky odlučovače tuhých látek. Teplota vzorku plynu se v každém místě odběrové aparatury 

musí udržovat nad teplotou rosného bodu vodních par nebo jiných kondenzujících složek 

plynu v potrubí. Teplota by měla být regulovaná v rozmezí: teplota rosného bodu vodních 

par (jiných kondenzujících složek) + 20 
o
C ± 5

 o
C. [43] 

Regulační ventil: na regulaci přítoku, je doporučený regulační ventil. [43] 

Odlučovač vlhkosti: je zařízení na odlučování vodní páry pro UV absorbéry. Metoda 

odlučování je volitelná v závislosti na konkrétních vlastnostech vzorkovaného plynu 

(chemickými sorbenty jsou např. CaCl2, CaSO4, inertní absorbenty je např. silikagel). 
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Jestliže není konkrétní normou dáno jinak, zbytková vlhkost po odlučovači nesmí být vyšší 

než teplota rosného bodu +5 
o
C. [43] 

Odlučovač tuhých látek: filtrační zařízení z inertního materiálu, doporučená je 

skleněná filtrační trubka, která by měla mít průměr 7-10 mm a měla obsahovat skleněnou 

vatu. Pokud v odlučovači tuhých látek může dojít ke kondenzaci vodních par nebo jiných 

složek plynu, musí byt odlučovač vyhříván nebo stanovení konkrétních znečisťujících látek 

v kondenzátoru musí byt vyřešeno v metodice na jejich stanovení. Pokud to látkové složení 

plynu a tlakové poměry v odběrové aparatuře umožní, může se místo odlučovače tuhých 

látek, do odběrové sondy vložit patrona skleněné vaty (jejichž délka by měla být přibližně 

2 cm). [43] 

Teploměr, tlakoměr:  musí být vhodného typu, teploměr - přesnost do ± 1%, tlakoměr 

s přesností do ± 0,1 % absolutního tlaku v odběrové aparatuře. [43] 

Odsávací zařízení: (čerpadlo) je zařízení, které slouží pro dopravu vzorku plynu 

(vytvářením podtlaku v odběrové aparatuře). V případě měření objemu vzorku plynu musí 

byt čerpadlo plynotěsné (např. membránové) a musí mít vhodný výkon (objemový přítok a 

podtlak). V případě zařazení čerpadla na konci odběrové aparatury není plynotěsnost 

čerpadla nutná. [43] 

Průtokoměr: je zařízení, které se používá na měření okamžitého objemového průtoku 

vzorku plynu. Musí se používat vhodný typ průtokoměru (např. rotametr, kapilární 

průtokoměr) s vhodným rozsahem měření (zpravidla 100-1000 ml/min). [43] 

Plynoměr: slouží na měření celkového objemu vzorky plynu. Nejčastěji se používá 

plynoměr vybavený tlakoměrem a teploměrem (např. membránový nebo laboratorní 

bubnový plynoměr). Pokud není konkrétní normou stanoveno jinak, tak chyba měření 

objemu vzorku plynu musí být menší než 2 % z měřícího rozsahu plynoměru. [43] 

7.5.2 Zpracování výsledků měření 

Přepočet na standardní podmínky, vlhký plyn, referenční obsah kyslíku[43]: 

r

nc =
15,273

15,273
.

101325 t

pp efam




.
100

100 wC . 
m

2

2

O20,95

O20,95



 r

. mgc  [mg.mn
-3

] 
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 amp    je atmosferický tlak [Pa], 

 efp    je efektivní tlak na plynoměru [Pa], 

 t  je teplota měření na plynoměru [°C], 
rO2  je hodnota referenčního kyslíku obj. %, 

 
mO2  je hodnota měřené objemové koncentrace kyslíku obj. %. 

 mgc  je hmotnostní koncentrace ZL v suchém plynu mg.mn
-3, 

 wC  je objemová koncentrace vody v odpadním plynu obj. %. 

7.6 Měření množství dioxinů a furanů 

Toto měření emisí patří k nejsložitějším technickým měřením vykonávaných 

v průmyslové praxi. Na rozdíl od ostatních koncentračních měření je měření koncentrace 

v plynné fáze o hodně víc ovlivněné tlakem a teplotou analyzovaného média 

a nehomogenitou prostředí. Dalším problémem je to, že není možné analyzovat celé 

prostředí, ale vždy jen jeho vzorku. Při měření emisí je situace navíc komplikovaná dvěma 

základními podmínkami, kterými jsou proměnlivost emisí v čase a prostoru. [43] 

Norma specifikuje 3 metody odběru PCDD/PCDF: 

- filtračně-kondenzační, 

- zřeďovací, 

- metodou studené sondy. 

7.6.1 Filtračně kondenzační metoda 

Filtr je umístěný ve směru proudění v komíně nebo za sondou. Udržuje se při teplotě 

nižší než 125 °C, ale zase nad rosným bodem spalin. V případě, že se očekává vysoký 

obsah tuhých znečisťujících látek, se do odběrové aparatury před odběrový filtr může 

přidat filtr z křemenné vlny nebo taky cyklón, aby se zabránilo uspání odběrového filtru. 

Ve směru proudění plynu se připojí kondenzátor. PCDD a PCDF přítomné v parách 

a aerosolu se zachytí v  tuhých absorbentech. [43] 
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Obrázek 8: Model měření PCDD/PCDF filtračně-kondenzačnímetodou[43] 

7.6.2 Metoda studené sondy 

Plyn, který je odebírán prochází studenou sondou, ve ktoré se prudce ochladí. Vzniklý 

kondenzát se zachytí v kondenzační baňce, která je umístěna bezprostředně za sondou. 

Ve směru proudění jsou promývací jednotky (impingery) nebo jednotky s tuhým 

adserbentem na zachycení plynných PCDD/PCDF. Před poslední promývací jednotkou 

nebo tuhým sorbentem je umístěn filtr, který odděluje malé častice.[43] 
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Obrázek 9: Model měření PCDD/PCDF metodou studené sondy[43] 
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Uvedené tři metody jsou vhodné pro použití při odběru PCDD/PCDF z emisí při 

očekávané koncentrací okolo 0,1 mg I-TEQ/m
3
  a při koncentraci tuhých znečisťujících 

látek (TZL) v odpadním plynu (OP) 1 – 15 mg/m
3
. [43] 

8 ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé práce bylo seznámit se a snažit se porozumět problematice v oblasti 

měření emisí ve spalovnách odpadů. Dalšími dílčími cíly bylo seznámení s různými 

způsoby zneškodňování odpadů, všeobecně se spalovnami jak komunálního odpadu, tak i 

odpadu nebezpečného a průmyslového. Dále pak s typy znečišťujících látek, které vznikají 

při spalování odpadů a v neposlední řadě s legislativou týkající se této oblasti. 

V první kapitole jsme si uvedli různé způsoby zneškodňování odpadů. Nejvíce jsme se 

zaměřili na nejrozšířenější způsoby a to skládkování, biologické zneškodňování odpadů, 

recyklace odpadu a také termické zneškodňování odpadů. 

V následující kapitole jsme navázali na termické zneškodňování odpadů a to tak, že 

jsme se zaměřili na spalovny odpadů jak v České republice, tak ve světě a to především 

v Evropě. 

Ve třetí kapitole jsme se zaměřili na látky znečišťující ovzduší ze spalovacích procesů. 

A to především na oxidy síry, oxidy dusíku, PAU, PCB apod. 

Ve čtvrté kapitole jsme se věnovali legislativě, která je spojená s problematikou 

znečišťování ovzduší, spaloven odpadů a emisních limitů. Rovněž jsme se zaměřili na 

legislativu EU a také USA. 

V následující kapitole jsme se zaměřili na měření emisí jednak v České republice tak i 

měření emisí ve světě. 

V poslední epizodě jsme se zaměřili na zařízení pro měření emisí ve spalovnách. A 

také na náležitostech, které musí být splněny pro začátek měřením emisí. Jelikož hlavním 

cílem práce, bylo právě seznámení s měřící aparaturou, snažili jsme se toto téma 

rozpracovat do největších detailů. A rovněž na schématech ukázat jak pracuje zařízení pro 

měření různých druhů emisí. 

Na závěr můžeme konstatovat, že byl teda splněn hlavní cíl a taky, že byly splněny 

všechny dílčí cíle, které jsme v práci měly zadány. 
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