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ABSTRAKT 

Hlavním cílem této práce je určit množství skleníkových plynů uvolněných při výrobě 
energií, železa, oceli a pojivových materiálů a těžbě pevných paliv a porovnat je mezi 
smluvními státy Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. 

V první části této práce je popsán vznik ochrany klimatu a charakteristika výskytu 
skleníkových plynů, které působí na klimatický systém Země. Její druhá část se zabývá 
stavem emisí v roce 2008 vyprodukovaných ve významných výrobních odvětvích. 
Byly vyhledány provozy, jenž v celosvětovém měřítku nejvíce překročily emisní limity. 
Pro Českou republiku jsou stanoveny koncentrace emisí v atmosféře mezi léty 1990 až 2008. 
Závěrečná část práce se zaměřuje na legislativní a technologické snižování emisí v průmyslu. 
Tato část podrobně popisuje nejdůležitější legislativní zákony a cíle zajišťující snižování 
znečištění. 

 

Klíčová slova:  skleníkové plyny v průmyslu, klimatické změny, znečišťující provozy,  

snižování emisí 

 

 

 

ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to determine the amount of greenhouse gases 
released in the production of energy, iron, steel, and cementing materials and mining of fossil 
fuels and to compare them between Contracting Parties the United Nations Framework 
Convention on Climate Change. 

In the first part of this work describes the origin of climate protection 
and the characteristics of greenhouse gases that affect the Earth climate system. Its second 
part describes the state of emissions produced during 2008 in major industries. Manufactures 
were searched, which globally most have exceeded the emission limits. For the Czech 
Republic are determined the concentrations of emissions in the atmosphere between the years  
1990-2008. The final part focuses on the legislative process and reducing emissions 
in industry. This section presents the most important legislative acts and the objectives 
of providing reducing pollution
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1 ÚVOD 
Před 4,5 miliardami let vznikly první planety sluneční soustavy z velkého oblaku 

prachu a plynu. Na Zemi se formovala prvotní atmosféra a ta pravděpodobně obsahovala 
vodní páru, dusík, metan, oxid uhličitý, hélium, amoniak, vodík, inertní plyny a kyselé dýmy. 
Její složení nebylo stabilní, ale procházelo řadou změn vlivem slunečního záření, sopečné 
činnosti a v pozdější době i rozvojem zelených rostlin. V atmosféře scházel kyslík 
a neexistovala ozonová vrstva. 

Kvůli slunečnímu záření v atmosféře docházelo k rychlým chemickým reakcím. 
Kyslík se pravděpodobně objevil v jejím složení až před 2,3 miliardami let, ale první buněčné 
organismy se vyvinuly už před 600 miliony let, kdy obsah kyslíku poklesl na 3 %. Díky 
zeleným rostlinám se koncentrace kyslíku v atmosféře začala zvyšovat a přibližně 
před 400 miliony let dosáhla 20 %. To vedlo k vývoji vyšších druhů organismů. Později, před 
200 miliony let, Země začala procházet velkými změnami. Posunem tektonických desek 
vznikly trhliny a ty přivodily sopečnou činnost, která vedla k nárůstu skleníkových plynů 
v ovzduší. Způsobené globální oteplování vyvolalo masové vyhynutí některých živočichů. 
A v atmosféře došlo k poklesu obsahu kyslíku na 5 % při současném nárůstu oxidu uhličitého. 
Následky těchto změn přispěly k podmínkám pro vznik rostlin, které se postupem času 
proměnily v uhelná ložiska. Teprve v dalším období nastalo opětovné zvýšení obsahu kyslíku 
na 21 % za současného poklesu oxidu uhličitého. 

Oxid uhličitý a vodní pára přispěly ke vzniku přírodního skleníkového efektu, který 
otepluje Zemi asi o 30 °C. Skleníkové plyny pohlcují dlouhovlnné infračervené záření 
a to ohřívá spodní vrstvu atmosféry a zemský povrch. Tyto plyny udržují život na Zemi tím, 
že planetu oteplují a chrání před zmrznutím. Jinak teplota na Zemi mohla být -19 °C. Rostliny 
vstřebávají oxid uhličitý z atmosféry svými póry. Jejich listy fotosyntézou rozloží molekuly 
oxidu uhličitého na kyslík, který uvolní a takto získají uhlík. Před 100 miliony let pralesy 
spotřebovaly velké množství oxidu uhličitého, až omezily skleníkový efekt a tím ochladily 
planetu. Když stromy uhynuly, klesly k zemi. Po čase se rozložily a uhlík měly stále v sobě. 
Takto ze stromů a rostlin vzniklo uhlí a břidlice. Stejně jako uhlí vznikla ropa i plyn. Během 
hoření těchto paliv se uhlík sloučí s kyslíkem a zpět do atmosféry je uvolněn jako oxid 
uhličitý. Tento skleníkový plyn se rovnoměrně rozloží v zemské atmosféře a posílí přirozené 
oteplování planety. 

Koncentrace skleníkových plynů v současné době vzrostla do stavu, kdy působí 
na klimatický systém Země s negativními dopady na ekonomiku a ekosystémy. Proto 
je nezbytné, dlouhodobě jejich množství monitorovat a účinně je snižovat. Tato práce 
je zaměřena na množství skleníkových plynů produkovaných metalurgickým, energetickým 
a keramickým průmyslem a způsoby jejich snižování. 
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2 HISTORICKÝ VÝVOJ ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
Z geologického hlediska v současné době žijeme v době ledové. Na Zemi veškerý 

život probíhá ve vrstvě atmosféry zvané troposféra, sahající cca 12 km od zemského povrchu, 
kde je obsaženo 90 % z jejího složení. 

Životní prostředí ovlivňují přírodní a antropogenní procesy. Znečišťování ovzduší 
patří mezi nejvýznamnější faktory působící na kvalitu života všech organismů. Vnášení 
znečišťujících látek do atmosféry může být i příčinou globálního oteplování a klimatických 
změn. Přestože přírodní procesy pronikavě ovlivňují složení atmosféry, hlavními zdroji 
znečišťování se staly průmyslové činnosti. 

Průmyslová revoluce v polovině 18. století způsobila, intenzivním, ale neefektivním 
spalováním fosilních paliv spolu s radikálními změnami ve využívání půdy, zvýšenou 
koncentraci skleníkových plynů v zemské atmosféře [1]. Vzrůstající poptávka po energiích 
a zdrojích paliv, která je úzce spjatá s rozvojem hutnictví, vede k modernizaci a vývoji 
ekonomičtějších a ekologičtějších technologií. Zvyšující se úroveň hutních zařízení 
a zavádění nových technologií se příznivě projevuje v úsporách materiálu, zvyšování výtěžku 
kovů a ve snižování energetické náročnosti výroby kovů. Energetické hospodářství hutí 
je úzce spjato s celostátním systémem zásobování palivy a energiemi [2]. Nekontrolovaný 
rozvoj průmyslu jakými jsou hutnické, chemické, stavební a jiné odvětví se výrazně 
nepříznivě projevuje na všech složkách životního prostředí. Vznikající znečišťující látky 
a skleníkové plyny negativně zatěžují všechny složky ekosystému. 

Použití umělých hnojiv vede k uvolňování oxidu dusíků do ovzduší. Metan, další 
skleníkový plyn, se uvolňuje do prostředí z intenzivního chovu dobytka. Od roku 1920 
používání uhlíkatých sloučenin pro chlazení, požární techniku, kosmetiku a jiné účely 
způsobuje úniky skleníkových plynů na bázi freonů. 

2.1 Důsledky znečišťování 
Výroba energií, výrobní procesy, doprava, odpadové hospodářství, zemědělství, těžba 

nerostných surovin a další odvětví přinesly řadu ekologických problémů. 

Globální oteplování způsobené zvýšenou koncentrací skleníkových plynů v ovzduší 
ovlivňuje fungování ekosystémů, včetně vážných dopadů na vodní režim, zemědělství a lesní 
hospodářství. Extrémní výkyvy počasí, jako povodně nebo naopak sucha jsou tedy jedním 
z důsledků antropogenní činnosti. Všechny tyto projevy mají ve svých důsledcích 
ekonomické dopady. 

Znečišťující látky ve většině případů přímo nebo po chemických či fyzikálních 
transformacích ohrožují a poškozují živé organizmy a majetek. Po krátké expozici jsou 
příčinou okamžitých otrav, po dlouhodobých expozicích systémově poškozují organismus, 
což může vést ke vzniku zhoubného nádoru. Poškození genů a chromozomů v důsledku 
mutace se trvale přenáší na další generace a vede ke vzniku vrozených vývojových vad. 
Některé látky se hromadí v živých organismech [3], a proto přetrvávají v životním prostředí. 

2.2 Ochrana ovzduší 
Stav životního prostředí a všech jeho složek včetně atmosféry začal být intenzivně 

sledován na sklonku 60. let 20. století. Jedním z hlavních důvodů bylo zjištění, že na Zemi 
dochází k exponenciálnímu růstu počtu obyvatel. V článku [4] je uvedeno, že v roce 0 našeho 
letopočtu Zemi obývalo cca 205 milionů lidí, v roce 1500 okolo 500 milionů a na přelomu 
18. a 19. století dosáhla lidská populace první miliardy. V polovině 19. století překročil počet 
obyvatel 2 miliardy. Nyní žije na světě asi 6,8 miliard obyvatel a populace má podle odhadů 
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růst nejméně do roku 2050. Země 7 miliard pravděpodobně dosáhne v únoru 2012 a 9 miliard 
kolem roku 2040. 

2.2.1  Rámcová úmluva OSN ke změně klimatu - UNFCCC 
Růst populace je doprovázen ohromným rozvojem průmyslu a jiných odvětví 

hospodářství. Stále se zvětšující nároky na energie, zdroje paliv a rostoucí požadavky 
na osobní materiální potřeby vedly ke zjištění, že absorpční kapacita ekosystému naší planety 
je omezena. Proto byla navržena teorie udržitelného rozvoje, která má vyřešit zajištění potřeb 
současné generace, aniž dojde k ohrožení potřeb následující generace, nebo byla na úkor 
jiných národů. V oblasti ochrany životního prostředí a pro další hospodářský rozvoj hraje tato 
teorie důležitou roli. Znamená to, že současná generace má zodpovědnost vůči generacím 
budoucím, neboť jím musí zachovat rozmanitost přírody a přirozenou funkci ekosystémů. 

Teorie udržitelného rozvoje byla přijata na Summitu Země v Rio de Janeiru v roce 
1992 a vstoupila v platnost v roce 1994 jako součást Rámcové úmluvy OSN o klimatických 
změnách. UNFCCC je mezinárodní smlouva, která vyzývá státy, aby cestou udržitelného 
rozvoje zastavily zhoršování životního prostředí a stabilizovaly koncentraci skleníkových 
plynů z antropogenní činnosti. UNFCCC obsahuje řadu obecných závazků a pravidel, které 
musí smluvní státy dodržovat, a však neobsahuje konkrétní redukční závazky. 

2.2.2 Kjótský protokol 

Evropská unie 
(EU) se ke UNFCCC přihlásila v roce 1997 na konferenci Rio+5. EU se v rámci 
vyhodnocování plnění cílů udržitelného rozvoje zavázala k přijetí „národních strategií 
rozvoje“. V roce 1997 Amsterodamskou smlouvou EU potvrdila udržitelný rozvoj jako svůj 
hlavní cíl. V roce 2001 EU na summitu v Göteborgu přijala „Strategii udržitelného rozvoje“. 
K této „strategii“ byl v roce 2002 na summitu v Barceloně přidán vnější rozměr, zdůrazňující 
vedoucí úlohu EU při prosazování udržitelného rozvoje ve světě. Česká republika (ČR) ji 
přijala ve dnech 16. až 17. června 2005 na summitu v Bruselu jako „Prohlášení o hlavních 
zásadách pro udržitelný rozvoj“ [5].  

Kjótský protokol je dodatek k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách a byl 
přijat v prosinci 1997 v Japonsku. Jeho základem je splnění závazku redukce emisí 
skleníkových plynů na území 37 průmyslových zemí a EU. Státy z přílohy I Kjótského 
protokolu, jak ukazuje tabulka 1, se v něm zavazují snížit emise skleníkových plynů 
za pětileté období 2008 až 2012 nejméně o 5,2 %. ČR se zavázala ke snížení emisí o 8 %. 
Tato redukce se vztahuje k referenčnímu roku 1990 na agregované průměrné emise šesti 
skleníkových plynů stanovené v jednotkách tzv. uhlíkového ekvivalentu (CO2

Platnost Kjótského protokolu je omezena na léta 2008 až 2012 [5]. Celý Kjótský 
protokol vstupuje v platnost, jestliže je ratifikován alespoň 55 státy a jejich podíl 
na současných emisích činí nejméně 55 %. Česká republika protokol podepsala 23. 11. 1998 
a ratifikovala jej 15. 11. 2001. V současné době má protokol celkem 191 smluvních stran, 
které se na celkových emisích podílejí z 63,7 %. 

e). Agregované 
emise zohledňují jejich rozdílnou globální radiační účinnost (GWP) na celkovou změnu 
klimatického systému Země. ČR a další státy mají pro některé plyny stanoven referenční rok 
1995. 

Emisní cíle Kjótského protokolu se dají splnit rozšiřováním tzv. propadu [6]. Ty mají 
schopnost samy pohlcovat uhlík z atmosféry. Jedná se především o vysazování lesů, podporu 
růstu biomasy a vhodné hospodaření se zemědělskou půdou. Uhlík může být také odčerpáván 
půdou a oceány. Využití propadu však musí být přesně kvantifikováno. 
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Tabulka 1  Státy přílohy I, převzato z [6] 

Hodnota emisní 
redukce (%) Státy 

8 

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, EU, 
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Monako, Nizozemí, Německo,  
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko,  
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 

7 USA 
6 Japonsko, Kanada, Maďarsko, Polsko 
5 Chorvatsko 
0 Nový Zéland, Ruská federace, Ukrajina 
-1 Norsko 
-8 Austrálie 
-10 Island 

Pozn. Záporné hodnoty redukce znamenají Kjótským protokolem povolený emisní nárůst. 

Závazky pro EU 15 a EU 27 
Na základě Kjótského protokolu se 15 členských zemí EU v době jeho schválení 

zavázalo snížit své společné emise skleníkových plynů v letech 2008  až 2012 o 8 % 
ve srovnání s referenčním rokem. Tento společný závazek byl převeden na cíle snižování 
emisí v jednotlivých státech EU 15, které jsou podle evropských právních předpisů závazné. 

Společný cíl pro emise v zemích EU 27 neexistuje. Deset ze dvanácti členských států, 
které přistoupily k EU v letech 2004 až 2007, má v rámci Kjótského protokolu individuální 
závazky na snížení emisí do roku 2012 o 6 % nebo o 8 % oproti úrovni výchozího roku. 
Žádný cíl na snížení emisí podle protokolu nemá Kypr a Malta. 

Mechanismy flexibility Kjótského protokolu  

• Společně přijímaná opatření - JI 
JI je flexibilní mechanismus Kjótského protokolu, který umožňuje vládám a firmám 

investovat do konkrétního projektu v hostitelské zemi a za vynaložené finanční prostředky 
dosáhne redukce emisí formou jednotek (ERU). Oba státy musí být státy přílohy I UNFCCC. 
Jednotky ERU jsou hodnotné a mohou být použity na splnění Kjótských závazků. Jednotka 
ERU označuje jednu tunu CO2

• Obchodování s povolenkami - EIT  

e v rámci realizovaného projektu JI. 

Protokol umožňuje státům mezinárodní obchodování s emisemi. Státy, které nemají 
možnost snížit emise skleníkových plynů, mohou odkoupit povolenky pro vypouštění 
od států, které je produkují pod svůj stanovený limit.  

•  Mechanismus čistého rozvoje - CDM  
Mechanismus čistého rozvoje umožňuje vládám anebo privátním subjektům 

v průmyslových zemích realizovat projekty redukující emise v rozvojových zemích 
ku prospěchu splnění svých redukčních cílů. Průmyslové země získávají z těchto projektů 
jednotky v podobě certifikovaných redukčních emisí (CER). Účelem CDM je podpora trvale 
udržitelného rozvoje a zároveň i příspěvek k dosažení cílů UNFCCC [7]. 



  - 14-  
 

3 SKLENÍKOVÉ PLYNY 
Skleníkové plyny jsou látky pocházející ze zdrojů znečišťování. Jejich zvýšená 

koncentrace v ovzduší působí negativně na klimatické poměry. Mezi sledované skleníkové 
plyny patří: oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), fluorid sírový (SF6

Dnešní koncentrace skleníkových plynů se srovnává s koncentrací plynů v době před 
průmyslovou revolucí, která byla vyhodnocena z ledovcových vrtů. Měřením bylo zjištěno, 
že objem skleníkových plynů významně překročil hodnoty z doby před průmyslovou revolucí. 
Průměrné koncentrace CO

), 
hydrogenované fluorovodíky (HFCs) a perfluorovodíky (PFCs). 

2, CH4 a N2

Užívané jednoty 

O ve světě vzrostly z 280 ppm na 379 ppm, 715 ppb 
na 1774 ppb a 270 ppb na 319 ppb v roce 2005. Ostatní skleníkové plyny jsou syntetického 
původu, proto se přepokládá, že v době před průmyslovou revolucí se nevyskytovaly [8]. 
Na obr. 1 je nakreslen současný stav skleníkových plynů vyprodukovaných v roce 2008 
smluvními státy UNFCCC. Produkce skleníkových plynů v ČR je zobrazena na obr. 2. 

 Objemové a hmotnostní jednotky uvedené u skleníkových plynů v následujících 
obrázcích, tabulkách a textu jsou vyjádřeny ve tvaru, který se obvykle používá v odborné 
literatuře.  

ppm (parts per milion, tzn. částice na milion) je poměr počtu molekul skleníkových 
plynů k celkovému počtu molekul suchého vzduchu. Například 300 ppm znamená 300 
molekul skleníkového plynu na milion molekul suchého vzduchu. 

ppb (parts per bilion, tzn. částice na miliardu) je poměr počtu molekul skleníkových 
plynů k celkovému počtu molekul suchého vzduchu. Například 400 ppb znamená 400 
molekul skleníkového plynu na miliardu molekul suchého vzduchu. 

Gg = 109

Skleníkové plyny ve světě v roce 2008

CO2
79,82 %

CH4
12,14 %

N2O
6,16 %

HFCs  
1,51 %

PFCs  
0,15 %SF6

0,21 %

 

 

12 724 421 Gg    CO2
1 935 221   Gg    CH4
981 919      Gg    N2O
241 412      Gg    HFCs 
23 971        Gg    PFCs 
33 823        Gg    SF6

g = kt je nejčastěji používaná jednotka ve hmotnostním vyjádření 
skleníkových plynů. 

 

Obr. 1  Procentuální a hmotnostní vyjádření skleníkových plynů v rámci UNFCCC 



  - 15-  
 

 

Skleníkové plyny v ČR v roce 2008

CO2
84,75 %

CH4
8,55 %

N2O
5,72 %

HFCs 
0,92 %

PFCs 
0,02 %

SF6
0,03 %

 

 

115 799 Gg    CO2
11 687   Gg    CH4
7 811     Gg    N2O
1 263     Gg    HFCs 
27,5       Gg    PFCs 
47,0       Gg    SF6

 

Obr. 2  Procentuální a hmotnostní vyjádření skleníkových plynů v ČR   

3.1 Fyzikální zákonitosti skleníkového efektu 
Globální oteplování souvisí s principem přirozeného skleníkového jevu, který 

po stovky milionů let působí jako ochrana povrchu naší planety před drastickými změnami 
teplot mezi dnem a noci. Díky atmosféře a jejímu složení proniká na povrch Země sluneční 
záření, které je přenášeno na krátkých vlnových délkách. To se z (30 až 40) % odráží 
od mraků, vodní hladiny a sněhové pokrývky a dále uniká zpět do kosmu, a ze (60 až 70) % 
dopadne na povrch Země. Veškerá energie, kterou Země přijme je vyzářena zpět ve formě 
infračerveného (tepelného) záření. To je na jistou dobu pohlceno heteropolárními plyny 
z atmosféry a poté je vysáláno jejich spektrálními pásy. V atmosféře plyny, které nejvíce 
zadržují infračervené záření a opět jej vyzařují, značně přispívají ke skleníkovému efektu, 
a proto jsou nazývány skleníkovými plyny. Díky antropogennímu zvyšování koncentrace 
skleníkových plynů dochází k nárůstu množství tepelné energie vysálané z těchto plynů, které 
může vést k nežádoucímu zvyšování účinků skleníkového efektu. 

Plyny mimo své spektrální pásy nezáří a ani zářivou energii nepohlcují. Heteropolární 
plyny, jakými jsou vodní pára, CO2, CO, SO2, NO, NO2, CH4 a NH4 [9] mají podstatnou 
schopnost vyzařovat a pohlcovat tepelnou energii. U oxidu uhličitého vysílají převážnou část 
tepelného záření spektrální pásy v rozmezí vlnových délek (2,64 až 2,84) µm, 
(4,13 až 4,5) µm a jeho hlavní absorpční pás leží mezi (13 až 17) µm. Tedy nejvíce absorbuje 
CO2 na vlnové délce okolo 15 μm. U vodní páry se uplatňují zejména pásy o vlnových 
délkách (2,55 až 2,84) µm, (5,6 až 7,6) µm a (12 až 25) µm. Spektrální pásy pro vodní páru 
jsou širší než pro CO2

3.1.1 Globální radiační účinnost (Global Warming Potential - GWP) 

, proto je emisivita vodní páry vyšší než u oxidu uhličitého. Vodní pára 
se účastní na skleníkovém efektu z 60 % a na oxid uhličitý připadá 24% podíl [10]. 

K porovnání míry účinků přirozených a antropogenních faktorů na změnu rovnováhy 
mezi dopadajícím, odrážejícím a pohlcujícím zářením se využívá radiačního působení 
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skleníkových plynů a aerosolů v atmosféře. Výpočet radiačního potenciálu globálního 
oteplování závisí na druhu absorbovaného infračerveného záření, spektrálním umístění 
vlnových délek a době přetrvávaní těchto látek v atmosféře. GWP vyjádřena ve W.m-2 

je mírou množství skleníkových plynů a používá se jako ukazatel globálního oteplování nebo 
ochlazování. Radiační účinnost plynu se porovnává s oxidem uhličitým a je zohledněna 
útlumem způsobeným jeho přirozeným odstraněním z atmosféry během let. Změny klimatu 
mohou však být i nezávislé na změně teploty, což však GWP nedokáže mapovat. Hodnotě 
GWP pro CO2

Tabulka 2  Hodnoty GWP vybraných skleníkových plynů 

 byla přiřazena velikost jedna. Ke studiu dopadu skleníkových plynů se 
využívá infračervené spektroskopie, protože GWP je funkcí infračerveného záření. Hodnoty 
GWP jsou flexibilní a jsou odvozeny od současné úrovně a míry vědeckého poznání. 
Nejčastěji se jeho hodnoty uvádí pro časový horizont 100 let. Z politického hlediska jsou 
důležité hodnoty, které uvádí IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu) z roku 1996, 
protože ty jsou uvažovány v redukčních cílech Kjótského protokolu. V tabulce 2 jsou pro 
představu porovnány údaje GWP vydanými IPCC v roce 1996 a 2007, převzato z [11]. 

Skleníkový 
plyn 

GWP (W.m-2

IPCC 
) 

1996 2007 
CO 1 2 1 
CH 21 4 25 
N2 310 O 298 
SF 23 900 6 22 800 

3.2 Ekvivalent CO
Ekvivalent CO

2 
2 (CO2e) je koncentrace CO2, která způsobí stejnou úroveň radiačního 

záření jako daný typ a koncentrace skleníkových plynů. Příklady takových skleníkových 
plynů jsou CH4, PFCs, HFCs a N2O. CO2e se obvykle vyjadřuje hmotnostně v gigagramech. 
Pro sumu všech antropogenních emisí vyjádřených v CO2

3.3 Perfluorované uhlovodíky - PFCs 

e se používá také výraz 
„agregované emise“. 

Perfluorovodíky jsou uměle vytvořené sloučeniny. Základní stavební jednotkou jsou 
atomy uhlíku a fluor. Vznikají z molekuly uhlovodíku náhradou vodíku za fluor. F-plyny, 
jak se často také označují, jsou bezbarvé plyny nebo nízkovroucí kapaliny bez výraznějšího 
zápachu. Většina z nich je perzistentních, stabilních a nereaktivních s dobrými tepelnými 
vlastnostmi. Zařazují se mezi těkavé látky (VOC). 

Tyto sloučeniny se uplatňují především jako teplonosná média v chladících, mrazících 
a klimatizacích zařízeních. Často se tyto látky využívají v elektrotechnickém průmyslu při 
výrobě polovodičových součástek. Další možné použití je v medicíně, kosmetice nebo 
hasicích systémech. Objemy užívané v těchto aplikacích ovšem nepředstavují velká rizika. 
V každém průmyslovém procesu, kde se tyto látky vyskytují, může dojít v důsledku technické 
závady, jakými jsou netěsnosti, selhání lidského faktoru, k úniku přítomné látky [12]. 
Nejzávažnější úniky PFCs pocházejí během výroby surového hliníku. U této sloučeniny 
doposud není stanoven její emisní limit [10]. Koncentrace perfluorovaných uhlovodíků 
v atmosféře je malá, avšak jejich potenciál přispívat k intenzifikaci skleníkového efektu 
je ve srovnání s oxidem uhličitým několikanásobně vyšší a jeho hodnoty jsou u každé látky 
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jiné. Hodnoty GWP (z roku 1996) jsou pro průmyslově nejpoužívanější perfluorovodíky 
prezentovány v tabulce 3 pro horizont 100 let přetrvávaní v atmosféře. 

Tabulka 3  Životnost perfluorovaných uhlovodíků, sestaveno podle [12] až [14] 

Název Vzorec GWP  
(W.m-2

Životnost  
v atmosféře 

(rok) ) Nejčastější použití 

Perfluorometan CF 6500 4 5000 průmysl polovodičů 
Perfluoroethan C2F 9200 6 10000 průmysl polovodičů 

Perfluoropropan C3F 7000 8 2600 alternativa za CF4 v 

Perfluorobutan 

polovodičovém průmyslu 

C4F 7000 10 2600 ve fyzikálním výzkumu 
jako inertní látka 

Perfluorocyklobutan c-C4F 8700 8 3200 průmysl polovodičů 

Perfluoropentan C5F 7500 12 4100 médium pro přenos tepelné 
energie 

Perfluorohexan C6F 7400 14 3200 médium pro přenos tepelné 
energie 

Látky této skupiny se v životním prostředí vyskytují ve velice malých koncentracích, 
proto jejich přímý vliv na zdraví člověka není příliš významný. Podle [12] může 
při vdechování vyšších koncentrací PFCs dojít k narušení činnosti mozku a srdce.  

3.4 Hydrogenfluorovodíky - HFCs 
Hydrogenfluorované uhlovodíky jsou uměle připravené látky. Ve své struktuře 

obsahují uhlík C, H a F. Syntetizují se nahrazením několika atomů vodíku v molekule 
uhlovodíku atomy fluoru. Jedná se o plynné látky bez barvy, zápachu a téměř nereaktivní. 
Hydrogenfluorované uhlovodíky začaly být používány především jako náhrada za freony, 
které kvůli chloru v molekule poškozují ozónovou vrstvu Země. 

Nejvíce se uplatňují jako chladící náplně v chladírenských a klimatizačních zařízeních. 
Dále jsou používány jako hnací plyny ve sprejích. Ve zdravotnictví se využívají se k výrobě 
inhalátorů s přesným dávkováním a přispívají tak k léčbě astmatu. Ve stavebnictví 
se uplatnily k vyfukování pěnových hmot. Používají se k balení zboží a potravin. HFCs jsou 
také součásti složky v hasicích přístrojích. V malé míře jsou využívány jako speciální 
rozpouštědla. Emise hydrogenfluorovaných uhlovodíků přímo pocházejí z oblastí jejich 
použití. Nebezpečí jejich úniku do ovzduší může vzniknout především při 
jejich zneškodňování. 

HCFs jsou látky těkavé a perzistentní. Jejich koncentrace v atmosféře je nízká. 
Potenciál přispívat k intenzifikaci skleníkového efektu je ve srovnání s oxidem uhličitým 
mnohem vyšší a jeho hodnoty jsou u každé látky jiné. Hodnoty GWP (z roku 1996) jsou 
pro průmyslově nejpoužívanější HFCs prezentovány v tabulce 4. 

Protože jsou tyto látky málo reaktivní, nepředstavují žádné akutní riziko pro zdraví 
člověka. Expozice člověka zvýšené koncentraci některých hydrogenfluorovaných uhlovodíků 
může negativně ovlivnit mozkovou a srdeční činnost. 

Podle vyhlášky 356/2002 Sb. je stanoveno, že při hmotnostním toku emisí všech 
těchto znečišťujících látek vyšším než 0,1 kg.h-1 nesmí být překročena jejich úhrnná 
hmotnostní koncentrace 10 mg.m-3 v odpadním plynu. Vyhláška se uplatňuje v případě, 
že není stanoven specifický nebo obecný emisní limit jednotlivých organických halogenových 
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sloučenin nebo jejich stanovených skupin. V [10] se uvádí, že na pracovištích, kde se užívá je 
přípustný expoziční limit (PEL) 2000 mg.m-3 a nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P) 
je 5000 mg.m-3

Tabulka 4  Hydrogenfluorovodíky, sestaveno podle [12] až [14] 

. 

Název Vzorec GWP 
(W.m-2

Životnost 
v atmosféře 

(rok) ) Nejčastější použití 

HFC-23 CHF 11700 3 264 nízkoteplotní chladivo, hasící 
látka 

HFC-32 CH2F 650 2 5,6 
složka náplní klimatizačních 

jednotek a komerčních chladících 
zařízení 

HFC-43–10me C5H2F 1300 10 17,1 rozpouštědlo ke speciálním 
účelům 

HFC-125 C2HF 2800 5 32,6 
složka náplní klimatizačních 

jednotek a komerčních chladících 
zařízení, hasivo 

HFC-134a C2H2F 1300 4 14,6 
složka náplní klimatizací, 

chladniček a hnací plyn pro 
výrobu polystyrénových pěn 

HFC-143a C2H3F 3800 3 48,3 
složka náplní klimatizačních 

jednotek a komerčních chladících 
zařízení 

HFC-152a C2H4F 140 2 1,5 
hnací plyn pro průmyslové 
aerosoly, pěnící složka pro 

výrobu polystyrénových pěn 

HFC-227ea C3HF 2900 7 36,5 hnací plyn pro zdravotnické 
aerosoly, hasící látka 

HFC-236fa C3H2F 6300 6 209 hasicí látka 

HFC-245ca C3H3F 560 5 6,6 pěnící složka při výrobě 
polyuretanových pěn 

3.5 Metan - CH
Metan je nejjednodušší uhlovodík. Za normálních podmínek je to bezbarvý plyn, bez 

zápachu a téměř nerozpustný ve vodě. Jedná se o vysoce hořlavý plyn a v koncentracích 
(5 až 15) % ve směsi se vzduchem je výbušný. Jeho hustota je 0,72 kg.m

4 

-3 oproti 1,29 kg.m-3 

Metan v přírodě vznikl při prouhelňovacím procesu organické hmoty. Nachází se 
nejen rozpuštěný v ropě, ale i v některých velkých jezerech v Africe. Vytváří se také jako 
součást důlního plynu v dolech. V nadloží slojí, kde se vyskytují nepropustné vrstvy hornin je 
CH

vzduchu a jeho transport v atmosféře, kde se dostává především antropogenní činností, se 
uskutečňuje bez omezení. 

4 absorbován v uhelné hmotě a uzavřen v okolních horninách sloje. CH4 

Jako bahenní plyn CH

je hlavní složkou 
zemního plynu, který je běžně používán jako palivo. Hoří namodralým plamenem. 

4 vznikl při vyhnívacích procesech v rašeliništích a mokřadech, 
kde tvoří 50 % přírodních emisí. Výměna plynů mezi atmosférou a oceány produkuje CH4. 
Přibližně 80 % emisí CH4 vzniká při biologických pochodech, které probíhají bez přístupu 
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kyslíku, kdy konečným produktem je redukce organických látek. Do atmosféry proniká i jako 
součást sopečného plynu [15]. 

Na skládkách odpadů, při čištění vod s anaerobní stabilizací kalu a při spalování 
biomasy vzniká jako bioplyn. Významným zdrojem emisí bioplynu je zemědělství, kde 
se jeho produkce odhaduje na cca 240 109 m3 za rok [16]. Zaplavená rýžoviště produkují 
CH4, který je na mezinárodní úrovni velmi významným zdrojem emisí. Metan se uvolňuje při 
nedostatečném přísunu kyslíku, během pěstování rýže, díky organickým látkám rozkládajícím 
se v půdě. Mezi významné zdroje bioplynu patří chov skotu, který ho vydechuje a je obsažen 
v jejich exkrementech. Výroba látek jako acetylen, vodík, kyanidy a metanol je doprovázena 
vznikem emisí CH4. Emise CH4 v hutnictví vznikají během těžby a zpracování fosilních 
paliv, v koksárenství, během aglomeračních pochodů a v průmyslové výrobě surového železa, 
oceli a dalších. Úniky zemního plynu pocházející z plynárenských, dopravních a rozvodných 
zařízení jsou zejména ve vyspělých zemích menší než 1 % celkového dodávaného množství 
plynu. Vzhledem ke své povaze proniká CH4

Tabulka 5  Příklady zdrojů emisí CH

 pouze do ovzduší. 

4

Druh zdroje – přírodní 

, sestaveno podle [16] 

Množství 
(106 t.rok-1 (10) 9 m3.rok-1

Močály 
) 

115 160 
Termitiště 20 28 

Oceány 10 14 
Jiné 15 21 

Celkem přírodní zdroje 160 224 
Druh zdroje – antropogenní 

zdroje z fosilních paliv  

Těžba zemního plynu 40 56 
Těžba uhlí 30 42 

Zpracování ropy 15 21 
Spalování uhlí 15 21 

Celkem z fosilních paliv 100 140 
Druh zdroje – biologická 

činnost  

Intestinální fermentace 85 119 
Rýžová pole 60 84 

Spalování biomasy 40 56 
Skládky 40 56 

Exkrementy hospodářských 
zvířat 

25 35 

Domovní splašky 25 35 
Celkem 275 385 

Antropogenní zdroje 375 525 
Identifikovatelné zdroje 535 749 
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Nebezpečí s sebou přináší jeho výbušnost ve směsi se vzduchem. Dalším možným 
zdrojem CH4 

V ČR vznikají fugitivní antropogenní emise metanu, které pocházejí zejména z těžby, 
úpravy a distribuce paliv. Dalšími významnými zdroji emisí metanu v ČR je chov zvířat, 
anaerobní rozklad bioodpadů při jejich ukládání na skládky a čištění odpadních vod. Příklady 
zdrojů a vyprodukovaného množství CH

mohou být závady spojené s nedostatečnou údržbou zařízení využívající 
zemního plynu jako paliva. Zdrojem takovýchto emisí mohou být průmyslové zařízení 
a domácí spotřebiče. 

4 jsou uvedeny v tabulce 5. Antropogenní procesy 
tvoří přibližně 60 % celosvětových emisí CH4 

Přirozeným způsobem je CH

do atmosféry. 

4 odstraňován z atmosféry při oxidací s hydroxylovými 
radikály (OH-) ve spodních vrstvách atmosféry zvané troposféra na CO2 a ve stratosférických 
vrstvách, kde ale hraje nevýznamnou roli. Dalším procesem odstraňování CH4 z atmosféry je 
jeho využití půdními mikroorganismy. Ve svrchní vrstvě mořské hladiny reaguje CH4 s atomy 
Cl, kde se touto reakcí podílí na celkovém odstranění CH4

Jeho působení na atmosféru je globální. V současné době je jeho GWP ve srovnání 
s CO

 z atmosféry přibližně 2 % [12]. 

2 25krát silnější. V atmosféře setrvává až 12 let a podílí na rozkladu stratosférického 
ozónu. Analýzy vzduchových bublinek izolovaných od okolí uvnitř ledovců prokázaly, že 
v současné době je koncentrace metanu v atmosféře nejvyšší za posledních 400 000 let. 
Z preindustriální doby se koncentrace CH4 zvýšila ze 715 ppb na 1 774 ppb v roce 2005. 
Přirozené procesy snižování koncentrace emisí CH4

Zdravotní nebezpečí [12] pro člověka představuje krátkodobá expozice vysoké 
koncentrace CH

 z atmosféry jsou nedostačující vzhledem 
k jeho narůstající tendenci [8]. 

4, která může vést až k udušení z důvodu nedostatku kyslíku. V tlakových 
nádobách se CH4 přepravuje v kapalném stavu a potřísnění tímto skupenstvím může způsobit 
závažné omrzliny. Ohlašovací práh do IRZ je 100 t.rok-1

3.6 Fluorid sírový - SF
. 

Fluorid sírový je uměle připravená látka. Za normálních podmínek je to chemický 
inertní plyn, ale může se vyskytovat i v pevné nebo kapalné fázi. Je nehořlavý, netoxický 
a nekorozívní. V plynném stavu má téměř pětkrát vyšší hustotu než vzduch. Má vynikající 
chemické, tepelné a elektrické vlastnosti, vysokou tepelnou kapacitu a nízkou viskozitu. 
Pro své vlastnosti je vysoce efektivní pro přenos tepelné energie. 

6 

Fluorid sírový se v průmyslu obvykle rozděluje dle čistoty do tří stupňů [12]. 
Jako elektrický stupeň je označen, pokud se využije jako dielektrikum. Pro své výborné 
izolační vlastnosti je používán v elektrických transformátorech a vysokonapěťových 
aplikacích. Jeho využití umožňuje jednodušší konstrukci vysoko a středně napěťových 
spínačů. Takto vyrobené součástky jsou potom menší, tišší a méně náročné na údržbu. Jak se 
uvádí v [17] SF6

Další jeho významné použití je při výrobě polovodičových součástek. Jako zdroj 
fluoru pro plazmové leptání s vysokou hustotou se používá při výrobě polovodičů, bez vzniku 
vedlejších uhlíkových produktů. SF

 se často používá jako detekční plyn, například pro sledování míry ventilace 
a pohybu vzduchu v budovách. 

6 se může použít k leptání silicidů kovů, nitridů a oxidů 
proti jejich kovovému substrátu. Pokud se používá při těchto procesech SF6

Metalurgickým stupněm je fluorid sírový nazýván, pokud je využíván pro svou 
inertnost při tavení hořčíku a hliníku. Dále je ve formě směsi s dusíkem využíván jako čistící 
látka při výrobě hliníku a jeho sloučenin. Uvolněné atomy fluoru zvyšují kvalitu slitiny tím, 
že z ní odstraňují nežádoucí oxidy, atomy vodíku a jiné nečistoty. 

, označuje 
se stupněm elektronickým. 
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Veškeré uniklé emise jsou produktem činností, při které se SF6 používá. V současné 
době je jeho GWP pro časový horizont 100 let 22 800krát větší než CO2

Vystavení se účinkům fluoridu sírového může způsobit podráždění nosu a dýchacího 
ústrojí s následným kašlem a dušností. Vyšší koncentrace mohou způsobit plicní edém. 
Při vdechování vysokých koncentrací fluoridu sírového může dojít k poškození centrální 
nervové soustavy.  

. Fluorid sírový je 
díky své chemické inertnosti perzistentní a v atmosféře je schopen se udržet až 3 200 let [14]. 

Podle [12] je ohlašovací práh do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) pro jeho 
emise o velikosti 50 kg.rok-1

3.7 Oxid dusný - N
. 

2

Oxid dusný je za normálních podmínek bezbarvý nehořlavý plyn s mírně nasládlou 
vůní a běžně je uváděn pod názvem „rajský plyn“. Jeho hustota při normálních podmínkách 
je 1,25 kg.m

O 

-3

Oxid dusný je emitován do prostředí přírodními i antropogenními ději. Více než 
třetina všech emisí oxidu dusného pochází ze zemědělství a využívání půd. Zejména je to 
důsledkem používání dusíkatých průmyslových hnojiv [10], které poskytují zdroj dusíku pro 
nitrifikaci a denitrifikaci půd.  

 a ta je velmi blízká hustotě vzduchu. 

V průmyslových procesech se stala významným zdrojem N2

Tabulka 6  Koncentrace N

O výroba kyseliny 
dusičné a adipové. Ve spalovacích procesech v průmyslu a energetice vznikají jen málo 
významná množství emisí, jak je zřejmé z tabulky 6. 

2

Zdroj 

O v odpadních plynech, sestaveno podle [18] 

N2O v odpadních 
plynech (ppm) 

Výroba HNO 300-3000 3 
Třícestný katalyzátor 0-1000 

Spalování černého uhlí v domácích kotlích 1-15 
Spalování uhlí, koksu a antracitu <5 

5-180 Fluidní spalování 
Spalování biomasy (sláma, dřevo) 1-20 

1-18 Spalování ropy 
2-9 Spalování plynu v kotli 

0-600 Spalovny komunálního odpadu 
30-150 SCR 

Důvodem velkého rozptylu uváděných hodnot je jejich obtížné stanovení. Porovnání 
hodnot s výsledky koncentrace N20 v odpadních plynech z jiného měření, udává tabulka 7. 
Podle uvedených hodnot lze usoudit, že tvorba emisí ze spalovacích procesů je velmi nízká. 
Pravděpodobnou příčinou je vysoká teplota spalovacího procesu s nízkým obsahem dusíku 
v palivu. Vyšší hodnoty emisí byly naměřeny při SCR (selektivní katalytické redukci), kde 
probíhá proces denitrifikace plynným amoniakem (ReNOx). Významným zdrojem N2O, viz 
tabulka 6, jsou 

Oxidačních vlastností N

automobily vybavené třícestným katalyzátorem. 

2O se využívá v závodních spalovacích motorech, kde 
vstřikování oxidu dusného zvyšuje výkon až o 300 % oproti běžnému vzduchu. Využívání 
v raketové a letecké technice způsobuje únik emisí přímo do vyšších vrstev atmosféry [12]. 
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Jeho potenciál přispívat ke skleníkovému efektu je v současné době 310krát vyšší než 
pro CO2. Oproti oxidům dusíku (NOx

Tabulka 7  Koncentrace N

) se však jedná o látku považovanou za neškodnou. 
V atmosféře přetrvává (110 až 150) let. Jeho globální koncentrace se od 18. století našeho 
letopočtu zvýšila o 18 % z hodnoty přibližně 270 ppb na 319 ppb v roce 2005. Podle [8] 
je rychlost nárůstu jeho koncentrace od roku 1980 přibližně konstantní. 

2

Zdroj 

O z různých emisních zdrojů, sestaveno podle [18] 

N2O (ppm) 
1,3-1,9 Spalování zbytku dehtu 

< 1 Spalování plastových fólií 
0-0.8 Spalování plastů 
< 1 Spalování smíšených papírových obalů 

< 1 PET, lepenka, balící papír, textil od oleje, plastové obaly, 
viditelný prach 
Výroba HNO 674-790 3 

<138 SCR v přední části zařízení a za ním 
1,1-2,8 Spalování nemocničního odpadu 

N2O se může podílet na destrukci stratosférické ozonové vrstvy. Tato ochranná vrstva 
leží 15 km nad mořem a má schopnost pohlcovat UV-B záření (280 až 320) nm. N2

υh
O 

se v důsledku fotochemických reakcí ( ) téměř z 90 % rozkládá na molekulární dusík (N2) 
a atomární kyslík (O) podle reakce (1). Zbývající podíl N2O vede k tvorbě oxidu dusnatého 
(NO) při vzájemné reakci s kyslíkem v excitovaném stavu (2). Vznik NO přispívá k destrukci 
ozonu (O3

ONON 22 +→+ hυ

) a je vyjádřen rovnicemi (3) a (4). Souhrnná reakce odbourání ozonu je popsána 
rovnicí (5) [19]. 

 (1) 

2NOOON2 →+   (2) 

223 ONOONO +→+   (3) 

22 ONOONO +→+   (4) 

23 2OOO →+   (5) 

Emise N2

V medicíně se využívá jako analgetikum a slabší celkové anestetikum. Směs oxidu 
dusného s kyslíkem 1:1 je známa pod názvem „Entonox“ a využívá se při porodech, zubních 
zákrocích a v akutní medicíně. Pro dosažení a udržení narkózy se tvoří s kyslíkem směs 
v poměru 4:1. Expozice vyšším koncentracím oxidu dusného může přivodit ospalost 
a malátnost, podráždit oči, nos a hltan s následným kašlem nebo dušností. Vysoké 
koncentrace způsobují bezvědomí a velmi vysoké koncentrace mohou být i smrtelné. 
V běžném prostředí je koncentrace oxidu dusného nízká a nepředstavuje žádné riziko. 
Ohlašovací práh 10 t.rok

O přímo pocházejí z oblastí jeho použití. Oxid dusný je využíván 
ve speciálních přístrojích jakým je atomový absorpční spektrometr pracující s plamenem 
acetylén-oxid dusný. V potravinářském průmyslu je oxid dusný výborný hnací plyn 
ve sprejích u šlehaček. Inertní atmosféru poskytuje například ve „snack“ výrobcích. 

-1 odpovídá za normálních podmínek objemu 550.103 m3. Protože 
je N2O při krátkodobé expozici mírně toxický, platí v České republice limity pro jeho 
koncentraci v ovzduší. V [12] se uvádí, že na pracovištích, kde se užívá je PEL 180 mg.m-3 
a NPK-P je 360 mg.m-3. 
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3.8 Oxid uhličitý - CO
Oxid uhličitý je bezbarvý inertní plyn bez chuti a zápachu. Při ochlazení pod -80 °C 

plynný CO

2 

2

Přirozeným zdrojem emisí oxidu uhličitého je dýchání aerobních organismů 
a vulkanická činnost. Oceány a fotosyntéza zelených rostlin snižují koncentraci CO

 desublimuje do tuhé fáze známé jako suchý led. Je nehořlavý, stabilní 
a nerozkládá se ani při teplotách přesahujících 2000 °C. Oxid uhličitý je nejvýznamnějším 
antropogenním skleníkovým plynem. Ve většině vyspělých zemí má v národních emisích 
největší podíl na celkových agregovaných emisích. 

2 
z prostředí do rovnovážného stavu. Významným zdrojem oxidu uhličitého je spalování 
uhlíkatých fosilních paliv. Mezi nejvýznamnější průmyslové provozy, kde se CO2

Emise mohou vznikat během rafinerie olejů a plynů, tavení nerostných materiálů, 
zpracování celulózy a dřeva, úpravy vláken a textilií, vydělávání kůží a kožešin a ze zařízení 
na zneškodňování uhynulých zvířat. 

 uvolňuje, 
patří koksárenství, aglomerační pochody, výroba surového železa, výroba a zpracování oceli 
a sklářství. Významné zdroje vznikají také při výrobě cementu, vápna a keramiky. 

Většina emisí oxidu uhličitého pochází z odvětví, ve kterých je hojně využíván. 
V potravinářském průmyslu se používá pro sycení limonád, minerálních vod a dalších nápojů. 
Suchý led se často používá v potravinářství a v jiných odvětvích jako chladící médium. 
V chemickém průmyslu je CO2 využíván jako surovina pro výrobu anorganických uhličitanů, 
metanolu, polykarbonátů, polyuretanu a dalších organických sloučenin. Jeho inertních 
vlastností se využívá při svařování, kde tvoří ochranou atmosféru. V kapalném stavu tvoří 
náplň hasicích přístrojů používaných k hašení elektrických zařízení. V zemědělství se používá 
při pěstování rostlin, kde zvýšením koncentrace CO2

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře je velice nízká a proto nepředstavuje pro 
zdraví přímé riziko. Ve vyšších koncentracích je oxid uhličitý toxický. Jeho inhalace 
způsobuje závažné zdravotní potíže. V krvi se CO

 ve sklenících se podporuje jejich růst 
a v rybnikářství může být použit ke zvýšení produkce vodních řas k výrobě biopaliva. 

2 váže na hemoglobin a tím vytěsňuje 
kyslík. Krátkodobá inhalace oxidu uhličitého může způsobit bolest hlavy, závratě, dýchací 
potíže, třes, zmatenost a zvonění v uších. Vyšší koncentrace mohou způsobit křeče, kóma, 
smrt nebo zanechat následky na mozku, způsobit změny osobnosti a poškození zraku. 
Při kontaktu s jeho kapalným nebo tuhým skupenstvím mohou vzniknout omrzliny. Protože je 
CO2 už při krátkodobé expozici mírně toxický, v ČR pro ovzduší platí limity na pracovištích, 
kde PEL je 9.103 mg.m-3 a NPK-P je 45.103 mg.m-3. Podle [12] je ohlašovací práh do IRZ pro 
CO2 stanoven na 1.105 t.rok-1

Koncentrace CO

. 

2 v atmosféře od průmyslové revoluce neustále stoupá. Za posledních 
50 let jeho koncentrace v atmosféře stoupla z 0,0316 % objemu na 0,038 % v roce 2004. 
Spalování fosilních paliv emituje do atmosféry takové množství CO2, které přirozené procesy 
nejsou schopny odstranit. Vulkanická činnost v současné době emituje do atmosféry přibližně 
200.106 t.rok-1 oxidu uhličitého. Toho množství představuje pouze 1 % ve srovnání s emisemi 
způsobenými lidskou činností. Podstatné zvyšováním koncentrace CO2 v atmosféře 
způsobuje i ubývání deštných pralesů, jenž mají obrovskou schopnost absorbovat oxid 
uhličitý z atmosféry. Fotosyntéza zelených rostlin, při které se tvoří z oxidu uhličitého a vody 
složité organické látky, je hlavním přirozeným procesem odstraňování oxidu uhličitého 
z atmosféry. Celosvětová antropogenní produkce CO2 smluvních států UNFCCC, sestavena 
podle [20], je uvedena na obr. 3. 



  - 24-  
 

1990 1995 2000 2005 2010

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8 x 107 Bilance CO2 ve světě

Roky

C
O

2e 
(G

g)

 
 

Obr. 3  Koncentrace CO2 

3.9 Oxid uhelnatý - CO 

v atmosféře během posledních deseti let 

Vzniká při procesech nedokonalého spalování uhlíkatých paliv, kdy nedochází k úplné 
oxidaci uhlovodíků nebo uhlíku na oxid uhličitý a vodní páru. Jeho přírodním zdrojem jsou 
lesní požáry a vulkanická činnost. Oxid uhelnatý je rovněž obsažen v cigaretovém kouři. 

Důležitou roli hrají emise z motorů s vnitřním spalováním, přestože jsou moderní 
automobily vybaveny katalyzátorem. Ve městech jsou zdrojem až 95 % emisí oxidu 
uhelnatého. V místech s intenzivním automobilovým provozem může koncentrace oxidu 
uhelnatého v ovzduší dosáhnout až 100 mg.m-3

Dalším zdrojem oxidu uhelnatého jsou průmyslová a domácí zařízení využívající 
spalování, které nevyhovují technickým požadavkům. Zdrojem takových emisí mohou být 
pece, kotle, kamna, sporáky, trouby či ohřívače vody. 

. 

Oxid uhelnatý může být produkován podobně jako CO2 v provozech, kde se využívá 
spalování nebo termické procesy. Mezi nejvýznamnější odvětví, při kterých vzniká CO, patří 
koksárenství, zplyňování a zkapalňování uhlí, rafinerie olejů a zemního plynu, hutnictví 
a kovoprůmysl, cementárny, sklárny, výroba keramiky, tavení nerostných materiálů, 
zpracování celulózy a dřeva. Během rafinace niklu a při výrobě kyseliny octové je používán 
oxid uhelnatý, který případně může emitovat do prostředí. Oxid uhelnatý v atmosféře reaguje 
fotochemickými reakcemi s jinými látkami, především s hydroxilovou skupinou (OH-). Touto 
reakcí se oxid uhelnatý sice rozkládá, ale podporuje tím zvyšování koncentrace CH4 
a přízemního ozonu v ovzduší za vzniku fotochemického smogu. Doba setrvání CO v ovzduší 
se odhaduje na (36 až 110) dní. Oxid uhelnatý díky své přeměně na oxid uhličitý se může 
v konečném důsledku označit jako skleníkový plyn. Delší expozice se zvýšenou koncentrací 
CO (>100 mg.m-3) v ovzduší může přinášet zdravotní potíže spojené s vnímavostí a manuální 
zručností. Protože je CO ve vyšších koncentracích jedovatý, platí v ČR pro ovzduší limity na 
pracovištích, kde PEL je 30 mg.m-3 a NPK-P je 150 mg.m-3. Podle [12] je ohlašovací práh 
do IRZ pro CO stanoven na 500 t.rok-1. 
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4 EMISNÍ A IMISNÍ LIMITY 
Pro hodnocení míry znečištění ovzduší byly stanoveny referenční hodnoty pro emise 

a imise. Mezní hodnoty přípustného znečištění se stanovují tak, aby nebylo ohrožováno lidské 
zdraví a ani narušování funkcí ekosystémů. 

Emise jsou hlavní příčinou znečišťování ovzduší a mohou být ve formě plynných, 
pevných nebo kapalných produktů ze spalovacích a technologických procesů. Imise vznikají 
po fyzikálně-chemické přeměně emisí. Stanovení imisních limitů pro velké a střední zdroje 
znečištění ovzduší s časovým horizontem plnění cca 5let vede, k regulaci transportu 
znečišťujících látek do ovzduší [21]. 

Emisní limit stanoven v mg.m-3

Imisní limit stanoven v µg.m

 je nejvyšší přípustné množství znečišťující látky 
vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování a je vyjádřen jako hmotnostní nebo objemová 
koncentrace znečišťující látky v odpadních plynech. 

-3 

Nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek v pracovním ovzduší jsou 
koncentrace látek, kterým zaměstnanec nesmí být v žádném časovém úseku pracovní směny 
vystaven. S ohledem na možnosti chemické analýzy, při hodnocení pracovního ovzduší, lze 
časově vážený průměr koncentrace dané chemické látky za dobu nejvýše 10minut porovnávat 
s její maximální přípustnou koncentrací. 

je nejvyšší přípustná hmotnostní koncentrace 
znečišťující látky obsažená v jednotkovém objemu ovzduší za normální teploty a tlaku [22]. 

Přípustné expoziční limity (PEL) jsou celosměnové časově vážené průměry 
koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, kterými mohou být podle 
současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, aniž u nich 
dojde i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k snížení jejich pracovních 
schopností a výkonnosti. 

4.1 Emise CO2

Spalování je oxidační proces hořlavých složek paliva, při kterém se uvolňuje teplo. 
Oxidační proces hořlavých složek umožňuje kyslík. Kvalita spalování závisí na správném 
poměru paliva a kyslíku, jejich vzájemném promísení, konstrukci a technickém stavu zařízení 
a dosažené zápalné teplotě. Získaná energie z paliva se využívá v různých technologických 
procesech.  

 ze spalování paliv  

Tuhá a kapalná paliva 
Tuhá a kapalná paliva jsou směsi uhlovodíků obsahující v různém poměru uhlík (C), 

vodík (H2), síru (S), dusík (N2), kyslík (O2), vlhkost (W) a popeloviny (A), ze kterých se 
během jejich spalování uvolňuje teplo. Hořlavé složky u tuhých a kapalných paliv jsou C, 
S a H2. Při spalování je hlavním nositelem tepelné energie uhlík. V palivu je obsažen ve 
formě organických sloučenin a může dosahovat až 90% hmotnostní podíl. Vodík je v palivu 
obsažen v menším množství ve volné a vázáné formě. Obsah síry je v palivu nežádoucí, 
protože zvyšuje propal a negativně ovlivňuje vlastnosti ohřívaného materiálu. Síra se v palivu 
nachází ve formě organické, síranové, pyritické a sulfidické. Dusík je nehořlavý plyn, který se 
s kyslíkem slučuje a přechází do spalin. Přítomnost vody je v palivu také nepříjemná, protože 
snižuje jeho výhřevnost. Popeloviny obsažené v minerální formě v palivu jsou nežádoucí, 
neboť při spalování nad teplotou (800 ± 25) °C způsobují ztrátu tepla a současně se přeměňují 
na těkavé látky (VOC). Taktéž i kyslík, jako součást tuhého paliva je nežádoucí, protože se 
váže na H2 a částečně i na C, OH-

 

, vodu a oxidy.  
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Plynná paliva 
Plynná paliva jsou směsi hořlavých a nehořlavých plynů a par obsahující v různém 

poměru oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), vodík (H2), sirovodík (H2S), kyslík (O2), 
dusík (N2), nasycené uhlovodíky jakými jsou například metan (CH4), etan (C2H6), propan 
(C3H8), butan (C4H10) a nenasycené uhlovodíky, které se souhrnně označují CnHm. 
Hořlavými složkami v palivu jsou CO, H2, H2

Okysličovadlo 

S a uhlovodíky. 

Vzduch, který pro výpočty obsahuje směs N2 : O2

Spaliny 

 v poměru 79 % : 21 %. 

Spaliny ze spalovacího procesu mohou být tvořeny směsí vzdušného dusíku, zbytků 
kyslíku a produktů spalování, jakými jsou CO, CO2, NOx, vodní páry, a pokud je v palivu 
obsažena S, potom i SO2

Nedokonalé spalování  

. V případě nedokonalého spalování kvůli nedostatku kyslíku nebo 
nedostatečném promísení paliva se vzduchem jsou ve spalinách nespálené zbytky paliva. 

K nedokonalému spalování dojde, pokud se během spalovacího procesu hořlavé 
složky paliva nesloučí s kyslíkem a přejdou tak do spalin podle rovnice (6). 

CO0,5OC 2 →+  (6) 

Spalování dokonalé 
K dokonalému spalování kapalných a tuhých paliv dojde, pokud při hoření nastane 

spálení všech jeho hořlavých složek podle rovnic (7) a (8). V rovnici (9) se uvažuje vznik 
vody i vodní páry.  

22 COOC →+  (7) 

22 SOOS →+  (8) 

OH0,5OH 222 →+  (9) 

Plynná paliva se spalují podobně jako tuhá a kapalná paliva. Spalovací rovnice 
hořlavých složek plynných paliv jsou (9) až (16).  

OHSO1,5OSH 2222 +→+  (10) 

22 CO0,5OCO →+  (11) 

O2HCO2OCH 2224 +→+  (12) 

O3H2CO3,5OHC 22262 +→+  (13) 

O4H3CO5OHC 22283 +→+  (14) 

O5H4CO6,5OHC 222104 +→+  (15) 

O2,4H2,6CO3,8OHC 222mn +→+  (16) 

Výpočet množství CO2 

Množství CO
ve spalinách  

2 v suchých spalinách lze vypočítat stechiometrickými výpočty z údajů 
elementární analýzy vstupních hořlavých složek a z objemu nebo hmotnosti vzniklých spalin. 
U výpočtu emisí CO2, které vznikají jako součást spalin, se předpokládá dokonalé spalování 
hořlavých složek se suchým vzduchem.  
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Objemové spalování 
Pro výpočet objemu CO2 u tuhých a kapalných paliv ve spalinách se používají rovnice 

(7) a (17). Ze stechiometrické rovnice vyplývá, že ke spálení 12 kg C je třeba 22,4 m3 O2, aby 
vzniklo 22,4 m3 CO2. Rovnice (17) přejde na rovnici (18), ze které se vyjádří objem 
vzniklých emisí CO2 z palivového C vztaženého na 1 kg paliva. Analogicky se vyjádří ze 
stechiometrických rovnic (8) a (9) objem SO2 a H2

U plynných paliv jsou výpočty objemu spalin ekvivalentní výpočtům kapalných 
a tuhých paliv. Pro výpočet objemu CO

O ve spalinách. Minimální množství 
kyslíku potřebného k oxidaci C v palivu se vypočte podle stechiometrické rovnice (7) 
převedením na rovnici (19). Obdobně se vypočte množství kyslíku pro spálení ostatních 
složek v palivu podle stechiometrických rovnic (8) a (9).  

2 a ostatních složek, které přejdou do spalin se 
použijí rovnice (9) až (16). Pro výpočet minimálního množství kyslíku potřebného k oxidaci 
hořlavých složek v palivu se použijí stechiometrické rovnice (9) až (16). Objemy složek 
u plynných paliv se vždy uvažují v jednotce m3.m-3

2CO
C

min
P VOC →+

. 

 (17) 

P2 CCO 12
4,22 ω⋅=V      (m3.kg-1) (18) 

PC
min CO 12

4,22 ω⋅=V      (m3.kg-1

kde 

) (19) 

2COV  je   objem CO2 ve spalinách (m3.kg-1

ω

), 

C
P - hmotnostní podíl C v palivu (%), 

C
minOV  - minimální objem kyslíku potřebný ke spálení uhlíku v palivu (m3.kg-1

C

), 

P - uhlík obsažen v palivu (m3.kg-1

C
minO

), 

- minimální objem kyslíku potřebný ke spálení uhlíku obsaženého 
v palivu (m3.kg-1

Obsah kyslíku obsažen v palivu se využije k oxidaci hořlavých složek. Proto se 
u tuhých a kapalných paliv převede jeho hmotnostní podíl na objemový podle rovnice (20). 
U plynných paliv jsou následující výpočty ekvivalentní výpočtům kapalných a tuhých paliv 
a vztahují se ke konkrétním složkám v palivu. 

). 

Minimální objem kyslíku potřebný pro spalování (oxidaci) hořlavých složek v palivu 
se získá z rovnice (21).  

PP
2 OO 32

4,22 ω⋅=V      (m3.kg-1) (20) 

P
2

S
min

H
min

C
min OOOOmin VVVVO −++=      (m3.kg-1

kde 

) (21) 

minO  je  minimální objem kyslíku potřebný ke spálení všech hořlavých složek (m3.kg-1

H
minOV

), 
 - minimální objem kyslíku potřebný ke spálení vodíku v palivu (m3.kg-1

S
minOV

), 

 - minimální objem kyslíku potřebný ke spálení síry v palivu (m3.kg-1

P
2OV

), 

 - objem kyslíku obsažený v palivu (m3.kg-1), 
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ωO
P - hmotnostní podíl O2

Nehořlavá složka přecházející do spalin ze vzduchu je kyslík, který se nevyužije 
během procesu spalování. Velikost jeho přebytku je určena podle rovnice (22). Dusík 
přechází do spalin z paliva podle rovnice (23), tak i ze vzduchu podle rovnice (24). Celkový 
objem dusíku ve spalinách je dán součtem rovnic (23) a (24). 

 v palivu (%). 

( )1.minO2
−= nOV      (m3.kg-1) (22) 

PP
2 NN 28

4,22 ω⋅=V      (m3.kg-1

21
79

minNvzduch
2

⋅⋅= nOV

) (23) 

     (m3.kg-1

kde 

) (24) 

P
2NV   je objem dusíku obsažen v palivu (m3.kg-1

 

), 

2O
V  - objem kyslíku ve spalinách z přebytečného spalovacího vzduchu (m3.kg-1

 

), 

vzduch
2NV  - objem dusíku obsažen ve vzduchu (m3.kg-1

 n - součinitel přebytku vzduchu (1), 

), 

 ωN
P 

Objem suchých spalin, u tuhých a kapalných paliv, je objem všech složek spalin bez 
W a vypočte se podle rovnice (25). Procentuální podíl CO

- hmotnostní podíl C v palivu (%). 

2 

OHONSOCO
S

sp 22222
VVVVVV −+++=

ve spalinách se vyjádří podle 
vzorce (26).  

     (m3.kg-1

100S
sp

CO
CO

2

2
⋅=

V
V

ϕ

) (25) 

     (%)  (26) 

kde S
spV   je objem suchých spalin (m3.kg-1

 

), 

2SOV  -  objem SO2 ve spalinách (m3.kg-1

 

), 

2NV  -  objem N2 ve spalinách (m3.kg-1

 

), 

OH2
V  -  objem H2O ve spalinách (m3.kg-1

 

), 

2COϕ  -  procentuální podíl C v suchých spalinách (%). 

Vzduch se běžně používá jako okysličovadlo, a proto musí být znám jeho teoretický 
objem. Vzduch potřebný k procesu spalování se vypočte z rovnice (27). Skutečný objem 
spalovacího vzduchu, který je navýšen přebytkem vzduchu se vypočte z rovnice (28).  

minmin 21
100 OL ⋅=      (m3.kg-1

21
100

minsk ⋅⋅= nOL

)  (27) 

     (m3.kg-1 

kde 

)  (28) 

minL   je minimální objem vzduchu (m3.kg-1

 

), 

skL  -  skutečný objem vzduchu (m3.kg-1). 
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Hmotnostní spalování 
Vyjádření hmotností spalin, jednotlivých složek spalin, kyslíku potřebného k oxidaci, 

skutečného a teoretického spalovacího vzduchu a hmotnostních podílů je podobný výpočtům 
pro objemové spalování. Za stechiometrické koeficienty jednotlivých složek se dosadí jejich 
molární hmotnosti a postupuje se podle výše uvedeného postupu [23].  

Objem vzniklých spalin z paliva vyjádřen v m3 je ekvivalentní hmotnosti spalin 
vyjádřené v kg ze stejného paliva a procesu spalování, proto lze hmotnost CO2 ve spalinách 
porovnat k celému objemu vzniklých spalin a určit tak koncentraci v jednotkách mg.m-3 
vzniklých emisí CO2

 

 ze zdroje znečišťování. 
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5 KLIMATICKÉ ZMĚNY 
Měřením změn teplot zemského povrchu a atmosféry bylo zjištěno oteplování jejího 

klimatického systému. Studie hledající příčiny oteplování předpokládají, že ke všem těmto 
změnám dochází v důsledku antropogenních faktorů. Pozorovaný charakter oteplovaní 
troposféry a ochlazování stratosféry je velmi pravděpodobně důsledkem kombinovaného 
vlivu nárůstu koncentrace skleníkových plynů a úbytku stratosférického ozonu vlivem jeho 
slučování se znečišťujícími látkami. Oteplování má tendenci snižovat schopnost povrchu 
pevnin a oceánů absorbovat atmosférický oxid uhličitý, čímž se zvyšuje podíl antropogenních 
emisí zůstávajících v atmosféře. Zvýšená teplota způsobuje vysušování povrchu pevnin, 
změny povrchové teploty oceánů, nezvyklou cirkulaci atmosféry a plošné a objemové 
zmenšování sněhové pokrývky. Je velmi nepravděpodobné, že změny klimatu nejméně za 
posledních sedm století způsobil pouze klimatický systém Země [8]. 

5.1 Mezivládní panel pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on 
Climate Change - IPCC) 

IPCC patří mezi nejdůležitější mezinárodní vědecké orgány zabývající se 
problematikou změny klimatu. Tento mezinárodní vědecký výbor byl založen v roce 1988 na 
podnět Generálního shromáždění OSN ve spolupráci se Světovou meteorologickou organizací 
(WMO) a Environmentálním programem spojených národů (UNEP). Hlavním důvodem 
založení IPCC je poznání podstaty změn klimatu a objektivní hodnocení jeho 
environmentálních a sociálních důsledků. 

První hodnotící zpráva  IPCC vydaná v roce 1990 poukazuje na problémy způsobené 
globální změnou klimatu a nutnost jejich řešení v celosvětovém měřítku. Vedle dalších 
hodnotících zpráv publikovaných v letech 1995, 1996, 2001 a 2007 vydal IPCC řadu 
technických a speciálních zpráv věnovaných klíčovým problémům změn klimatu [24]. 

Změna klimatu 
Význam tohoto odborného výrazu se liší v závislosti na jeho použití. Změna klimatu 

v pojetí IPCC znamená jakoukoli změnu klimatu v průběhu času zapříčiněnou přirozenou 
variabilitou a činností člověka. Změna klimatu užitá v UNFCCC o změně klimatu, vyjadřuje 
její změny přímo nebo nepřímo způsobené činností člověka. Lidská činnost mění složení 
globální atmosféry a jako přídavek přispívá k přirozené variabilitě, jenž je pozorována 
v průběhu srovnatelných časových úseků. 

5.2 Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment 
Agency - EEA) 

Úkolem EEA je přinášet objektivní a nezávislé informace o životním prostředí. EEA 
byla zřízena nařízením

EEA přináší stěžejní informace pro všechny, kteří se zabývají vypracováváním, 
přijímáním, prováděním a hodnocením politiky na ochranu životního prostředí. V současnosti 
má agentura EEA 32 členských zemí. Pověřením agentury EEA je napomáhat 

 přijatým Evropskou unií v roce 1990 a toto nařízení vstoupilo 
v platnost koncem roku 1993. Sídlem agentury je Kodaň. Uvedeným nařízením byla zřízena 
také Evropská informační a pozorovací síť Eionet, v jejímž rámci se zajišťuje sběr informací, 
analýza a hodnocení dat o životním prostředí. 

členským 
zemím činit informovaná rozhodnutí o zlepšování životního prostředí a začleňovat ekologické 
aspekty do hospodářských politik členských států podle teorie udržitelného rozvoje. Hlavními 
klienty jsou členské státy EU a ostatní orgány EU, jako je Evropský hospodářský a sociální 

http://www.un.org/ga/�
http://www.wmo.int/pages/index_en.html�
http://www.unep.org/�
http://www.eea.europa.eu/cs/about-us/countries-and-eionet/intro�
http://www.eea.europa.eu/cs/about-us/countries-and-eionet/intro�


  - 31-  
 

výbor a Výbor regionů. Mezi dalšími významnými uživateli informací je i podnikatelská 
sféra, akademická obec, nevládní organizace a další zástupci občanské společnosti [25]. 

5.3 Antropogenní a přirozené příčiny změn klimatu 
Ve zprávě IPCC vydané v roce 2007 „Změna klimatu 2007: Fyzikální 

základy“ o globálním oteplování a chování klimatu jsou prezentovány výsledky vědeckého 
zkoumání z celého světa [24]. Zpráva je zaměřena na fyzikální podstatu změn klimatu. Nová 
pozorování, modelování skleníkových plynů, solární aktivity, vlastnosti zemského povrchu 
a některých aspektů aerosolů vedlo ke zlepšení kvantitativních odhadů radiačního působení 
a lepšímu pochopení vývoje klimatických změn, než tomu bylo v minulých letech. 

Na zprávu od IPCC publikovanou v roce 2007 a první zprávu, kterou EEA vydala 
v roce 2004 navazuje EEA a publikuje koncem roku 2008 zprávu „Dopady měnícího se 
podnebí Evropy – hodnocení 2008 založené na ukazatelích“ [26]. Tuto zprávu zpracovaly 
společně EEA, JRC (Joint Research Centre) a regionální kancelář WHO pro Evropu (World 
Health Organization). 

Podle těchto zpráv jsou změny klimatu velmi pravděpodobně způsobeny nejen 
přirozenými faktory (jako je sopečná činnost a změna intenzity slunečního záření), ale 
i antropogenním zvyšováním koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Zprávy se 
podrobně zabývají teplotní bilancí planety za posledních několik desítek let, předpovídají její 
další vývoj a prezentují již probíhající změny v ekosystémech a jejich další předpokládaný 
dopad.  

5.3.1 Změna teploty a její následky 
Podle určitých indikátorů se odhadují následky způsobené změnou klimatu a současně 

se podle různých scénářů předpovídá budoucnost různých složek životního prostředí. Níže 
uvedené hodnoty veličin jsou vyjádřeny pomocí intervalů neurčitosti. Většinou označují 90% 
intervaly nejistot, pokud není uvedeno jinak. Existuje tedy 5% pravděpodobnost, že 
jeho hodnota může být vyšší než uvedený rozsah a 5% pravděpodobnost, že jeho hodnota 
může být nižší než tento rozsah. Odhadované intervaly nejistot nejsou vždy symetrické okolo 
hodnoty nejlepšího odhadu [8]. 

Složení atmosféry výrazně ovlivňuje chování planety. Za období od roku 1906 do roku 
2005 se teplota na Zemi zvýšila přibližně o 0,74 °C. Teplota v posledních třech desetiletích 
narůstala v průměru o 0,18 °C za 10 let. V severní polokouli teplota narůstala o 0,24 °C 
za 10 let a na jižní polokouli o 0,12 °C za 10 let. Nejrychlejší nárůst teploty se projevuje za 
severním polárním kruhem, kde teplota vzrostla o 0,60 °C za 10 let [27].  

Podle EEA globální průměrná teplota vzrostla ve srovnání s rokem 1750 na pevnině 
a oceánech o 0,80 °C a o 1,0 °C nad samotnou pevninou. Celosvětově lze předpokládat, 
zvýšení teploty do roku 2100 od (1,8 do 4,0) °C [26]. 

V Evropě se teplota zvýšila v průměru o 1,2 °C za posledních 100 let. Během 
posledních 25let se teplota zvýšila o 0,45 °C. V minulých 10let se teplota zvýšila v průměru 
o 0,50 °C. Napříč Evropou jsou změny teplot rozdílné. Nejvyšší změnu vykazuje severní 
Evropa s nárůstem teploty 0,63 °C za 10 let, poté střední Evropa s nárůstem 0,50 °C za 10 let 
a v jižní Evropě teplota stoupla o 0,44 °C za 10 let. Zvýšení počtů dní s extrémně vysokými 
teplotami způsobilo, že se Evropa otepluje výrazněji na jaře a v létě, méně pak v zimních 
měsících. Průměrný počet letních dnů za 100 let vzrostl o 200 % a průměrný počet tropických 
dnů se za posledních 100 let zvýšil o 300 %. Posledních 50 let se vyskytují častější vlny 
extrémních veder a klesá počet studených a mrazivých dnů a tento trend bude podle odhadů 
i nadále pokračovat. V Evropě lze dokonce století předpokládat, zvýšení teploty 
od (1,0 do 5,0) °C [27]. Předpokládá se, že i kdyby zůstaly koncentrace všech skleníkových 
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plynů a aerosolů na úrovni roku 2000, bude v příštích dvou desetiletích zvýšení celosvětové 
průměrné teploty vždy o 0,2 °C. 

Největší oteplení se očekává nad pevninou v nejvyšších severních zeměpisných 
šířkách. A naopak nejnižší oteplení se očekává v oblastech jižních oceánů a časti severního 
Atlantického oceánu, jak je znázorněno na obr. 4. Zobrazení uprostřed a napravo znázorňují 
isolinie průměrné projekce povrchových teplot z výpočtových modelů pro různé scénáře 
SRES skupin B1, A1B a A2, které jsou zprůměrovány pro roky 2020 až 2029 a 2090 až 2099. 
Grafy nalevo znázorňují odpovídající neurčitosti relativních pravděpodobností odhadovaných 
z průměrného globálního oteplení, pro několik studií, podle modelů AOGCM (Atmosphere-
Ocean General Circulation Models) a EMIC (Earth-System Models of Intermediate 
Complexity) řešených pro stejná období. Rozdílné počty křivek v grafech na levé straně jsou 
dány různou dostupností výsledků. 

 

Obr. 4  Projektované změny teploty povrchu pro počátek a konec 21. století ve srovnání 
s léty 1980 až 1999, převzato z [8] 

Pokračovaní produkce emisí skleníkových plynů v současné nebo vyšší míře může 
v průběhu 21. století způsobit další oteplování a vyvolat v globálním klimatickém systému 
mnoho změn, které mohou být velmi pravděpodobně větší než změny pozorované 
ve 20. století. 

Sucha a srážky 
Podle výzkumu IPCC nastane změna charakteru proudění vzduchu s přibývajícími 

vlnami veder. Tyto změny budou mít za následek ještě více sucha v suchých oblastech Země, 
nebo naopak přibývání srážek v jiných oblastech. Od 70. let minulého století se zvýšila délka 
i intenzita suchých období a to zejména v tropických a subtropických oblastech. Během 
20. století vysychají oblasti Středomoří, Sahelu, jižní Afriky a části jižní Asie. Nárůst 
extrémně vysokých teplot a vln veder bude s velkou pravděpodobností pokračovat [8].  

V mnoha velkých oblastech v období let 1900 až 2005 byly zaznamenány dlouhodobě 
vysoké trendy srážkových úhrnů. Významný narůst srážek byl pozorován v severní Evropě, 
severní a střední Asii a ve východních částech Severní a Jižní Ameriky. V Evropě změny 
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ročních úhrnů srážek vedly ke zvýšení rozdílů mezi vlhkou severní částí, kde se sleduje nárůst 
srážek o (10 až 40) % během 20. století a suchou jižní částí Evropy, kde úhrn srážek poklesl 
až o 20 %. Během posledních 50let se zvýšila intenzita srážek a to bude podle scénářů stále 
častější. Zvláště v jižní Evropě budou období suchých dní delší a častější. Do budoucna 
se předpovídá, že směrem k pólům budou srážky přibývat a zároveň, že budou ubývat 
v subtropických oblastech. Roční srážky se v severní Evropě zvýší o 20 %, v jižní Evropě 
a středomoří o (5 až 40) % [26]. 

Kryosféra 
Sněhová pokrývka klesá ve všech oblastech světa a během posledních 40let se 

zmenšovala o 1,3 % za 10 let. Nejvýznamnější ztráty objemu jsou na jaře a v létě. Maximální 
rozsah zmrzlé půdy v období zima-jaro se od roku 1900 na severní polokouli snížil o 7 %. 
Za stejný časový úsek ubylo na jaře zmrzlé půdy až 15 %. Za posledních 150 let se hranice 
dne, kdy na severní polokouli dochází k zamrzání řek a jezer posunuje přibližně o 5,8 dne 
za 100 let. Den tání za stejné časové období naopak přichází o 6,5 dne dříve. Tyto změny 
způsobí nárůst přírodních katastrof s následkem škod na infrastruktuře. Změny způsobené 
v říčních průtocích významně ovlivní hydrologický cyklus v povodích. 

Zprávy [8] a [26] předpovídají tání ledovců s následkem zvyšování hladiny moří 
a oceánů. Alpské ledovce ztratily podle EEA od roku 1850 dvě třetiny své ledové pokrývky 
s tím, že úbytky se zrychlují od 80. let 20. století a budou i nadále pokračovat. 

 Zatím nelze spolehlivě předpovědět budoucnost ledových příkrovů Grónska 
a Antarktidy. Předpokládá se, že ztenčování grónského ledového štítu bude pokračovat 
a přispívat ke zvyšování hladiny moří po roce 2100. Antarktický ledovec bude kvůli vyšším 
sněhovým srážkám spíše narůstat a zůstane tak příliš chladný na to, aby došlo k významnému 
úbytku objemu jeho ledové hmoty. K významné ztrátě ledové hmoty může dojít, pokud bude 
bilanci ledové masy dominovat dynamický odtok ledu. 

V Severním ledovém oceánu se objem ledu od roku 1978 snižuje rychlostí přibližně 
2,7 % za 10 let, přičemž úbytek v létě stoupl na 7,4 % za 10 let. Úroveň hladiny moří 
a oceánů se vlivem tání ledovců do konce tohoto století zvýší o (28 až 58) cm. Ovšem 
nevylučuje se, ani zvýšení o 1 m. V Arktidě mořský led ztrácí svůj objem nejvíce v letním 
období a nejméně ledu měl v září 2007, jenž činil asi polovinu oproti minimu obvyklému 
v 50. letech 20. století. Pokud se hodnoty skleníkových plynů zvýší nad předpokládaný vývoj, 
nebude ledovec v Arktické oblasti na konci 21. století pokryt celoroční vrstvou ledu. Vlivem 
pokračujícího nárůstu povrchových teplot tropických moří je pravděpodobné, že tajfuny 
a orkány budou v budoucnu intenzivnější, s vyššími maximy rychlosti větru a silnějšími 
srážkami. 

 Důsledkem tání ledu vznikne zpětná vazba, neboť odhalené tmavé vody odrážejí 
mnohem méně slunečního záření než bílé povrchy pokryté sněhem. I kdyby došlo 
ke stabilizaci koncentrace skleníkových plynů, bude zvyšování hladin moří pokračovat ještě 
po staletí. Příčina je zakotvená ve vazbě mezi klimatickým a uhlíkovým cyklem, která 
dlouhodobě ovlivňuje chování celého ekosystému [8], [26].  

GWP 
Globálně zprůměrovaný výsledný efekt lidské činnosti o velmi vysoké jistotě ( 9 z 10 

případů) způsobil, od roku 1750 oteplování s radiačním působením v hodnotě 
+1,6 (+0,6 až +2,4) W.m-2. U kombinovaného radiačního působení daného zvýšením 
koncentrace oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného je velmi pravděpodobné (více než 
90 %), že rychlost nárůstu během průmyslové doby je nejvyšší za více než 10 000 let. 
Radiační působení CO2 vzrostlo od roku 1995 do roku 2005 o 20 %, což je největší změna za 
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desetiletí v posledních nejméně 200 letech. Jednotlivé odhadované příspěvky GWP pro 
globální průměr za rok 2005 znázorňuje tabulka 8. V této tabulce nejsou zahrnuty aerosoly 
ze sopečných činností a vlivy z letectví a oblačnosti. 

Tabulka 8  Příspěvky k radiačnímu působení, převzato z [8] 

Zdroje GWP GWP (W.m-2 Druhy příspěvků ) 

Kombinované přímé 
radiační působení 

+0,48 (+0,43 až +0,53), 
+0,16 (+0,14 až +0,18) , 
+0,34 (+0,31 až +0,37) 

CH4

N
, 

2
halogenové uhlovodíky 

O, 

Antropogenní záření od roku 
1995 do roku 2005 +1,66 (+1,49 až +1,83) CO

Ochlazování 

2 

−0,5 (−0,9 až −0,1) 
antropogenní sírany, 

organický uhlík, saze, 
dusičnany a prach 

Nepřímé radiační působení −0,7 (−1,8 až −0,3) albeda oblaky 

Změny troposférického 
a stratosférického ozónu 

+0,35 (+0,25 až +0,65), 
-0,05 (-0,15 až 0,05) 

chemické látky jako  
oxidy dusíku,  

CO a uhlovodíky 
Stratosférická vodní 

pára z CH +0,07 (+0,02 až +0,12) 
4 

vodní pára z CH

Změna albeda 
zemského povrchu 

4 

−0,2 (−0,4 až 0,0) změny pokryvu povrchu 

Změna albeda 
zemského povrchu +0,1 (0,0 až +0,2) ukládání částic sazí 

na povrch sněhu 
Radiační působení +0,01 (0,003 až 0,00) kondenzační pruhy 

Celkový zprůměrovaný 
antropogenní příspěvek 

od roku 1750 
+1,6 (+0,6 až +2,4) antropogenní činnost 

Přirozená radiace 
od roku 1750 +0,12 (+0,06 až +0,30) změna intenzity  

slunečního záření 
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6 STAV EMISÍ PODLE UNFCCC  
UNFCCC a Kjótský protokol předepisují použití jednotné metodiky všem státům 

pro stanovení svých emisí a propadů skleníkových plynů. Základním podkladem pro plnění 
závazků v ČR je Národní inventarizační systém (NIS), za který zodpovídá MŽP a to pověřilo 
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vedením, zpravováním a kontrolou jednotlivých 
dat. Provedené kontroly hodnot mohou vést k případným přepočtům už ve vykázaných datech 
i několik let pozpátku. Proto se mohou v průběhu let změnit vykazované hodnoty emisí 
a propadů skleníkových plynů. Podkladem pro vypracování českého NIS je Registr emisí 
a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Databáze slouží k archivaci a prezentaci údajů, jak 
stacionárních tak i mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. 

6.1 Rozdělení do sektorů 
Veškeré informace o množství skleníkových plynů jsou sestaveny z oficiálních 

inventur zveřejněných na internetových stránkách UNFCCC [20]. Smluvní strany přílohy I 
a státy, které nepodepsaly Kjótský protokol mají jiný časový harmonogram k podávání zpráv 
a odlišná národní sdělení. Smluvní státy Kjótského protokolu musí pravidelně předkládat své 
NIS na konferenci (COP). Ostatní státy nemají pevně daný termín k podání svých inventur, 
ale mají tak učinit do čtyř let od obdržení první finanční podpory. Společnými prvky všech 
států jsou informace o stavu emisí, jejich odstraňování, aktivitách, ke kterým se státy 
zavázaly. V UNFCCC jsou data začleněná do jednotlivých sektorů a kategorií podle zdrojů 
znečišťování. Uváděné hodnoty a obrázky jsou sestaveny ze 191 států. Většina emisních 
údajů z rozvinutých zemí nebyla nebo nemusela být v některých letech nahlášena. Všechny 
hodnoty jsou uváděny po odečtení záporných emisí způsobených vysazováním stromů 
a podobných porostů, jenž jsou schopny CO2

Na obr. 5 je zobrazena emisní bilance CO

 z atmosféry odčerpávat – sektor LULUCF. 

2e v letech 1990 až 2008. Celkem bylo 
ve světě v roce 2008 vyprodukováno smluvními stranami UNFCCC 15 940 766,76 Gg CO2
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Obr. 5  Emisní bilance CO2e v letech 1990 až 2008 
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CO2e ve světě v roce 2008

Energetika

Zemědělství

Výrobní procesy
Odpady

Rozpouštědla

 

 

14 898 962 Gg    Energetika
1 362 395   Gg    Zemědělství
1 244 871   Gg    Výrobní procesy
483 199      Gg    Odpady
18 793        Gg    Rozpouštědla

 

Obr. 6  Zastoupení CO2
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Obr. 7  Bilanční křivky za roky 1990 až 2008 pro CO2e v jednotlivých sektorech 

 Za rok 1990 státy vykázaly emise v hodnotě 17 528 755,02 Gg, což je o 9 % více než 
v roce 2008. Nejvíce údajů o emisích bylo nahlášeno v roce 1994, i když se to v bilanční 
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křivce výrazně neprojevilo. Důvodem je záporný emisní stav nahlášený státem Guinea-Bissau 
nacházejícím se na západním pobřeží Afriky. Guinea-Bissau vykazovala v roce 1994 
agregované emise v sektoru LULUCF v hodnotě -11 286 707,04 Gg. Mezi státy se známými 
údaji o svých domácích emisích byla v roce 1994 i Čína, která vyprodukovala 3 650 138 Gg 
emisí. Nejvyšší hodnoty mezi roky 1990 až 2008 nahlásily USA. V roce 2000 vykazovaly 
emise CO2

Rozdělení emisí CO

e v hodnotě 6 380 232,32 Gg. ČR nejvíce emisí nahlásila za rok 1990, kdy jich 
bylo vypuštěno 191 554,47 Gg.  

2e do jednotlivých sektorů uvádí obr. 6, ze kterého je patrná 
převažující produkce emisí v sektoru Energetika. Tento sektor obsahuje emise z výroby 
elektřiny a tepla spalovácími procesy pro veřejný i průmyslový sektor. Zahrnutá je i rafinace 
ropy a výroba pevných paliv. Energie z tohoto sektoru byly využity pro technologie 
používané například k výrobě železa a oceli, neželezných kovů, chemikálií, papíru, celulózy, 
zpracování potravin, nápojů a tabákových výrobků nebo i spotřebované v silniční a železniční 
dopravě a přepravě. Sektor obsahuje i fugitivní emise z těžby rud a paliv, z průmyslových 
závodů a elektráren a podobných provozoven.  
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Bez LULUCF

Sektorové rozdělení emisí v ČR za roky 1990 až 2008 je zobrazeno na obr. 7. 
ČR v roce 2008 vypustila 136 633,6 Gg emisí a vzhledem k roku 1990 vykázala snížení 
o 29 %. ČR vzhledem k roku 2007 snížila své emise o 7 %. Nejvýznamnějším podílem na 
emisích s 114 623,45 Gg se v roce 2008 podílel sektor Energetika, ve kterém emise vzhledem 
k základnímu roku 1990 poklesly o 34 %.  

 
Obr. 8  Bilanční křivky za roky 1990 až 2008 pro CO2e v ČR 

Nejnižší množství emisí ČR vyprodukovala v sektoru Rozpouštědla, kde emise CO2e 
činily pouhých 512,27 Gg. Od roku 1990 až do roku 2007 lze z tohoto sektoru sledovat mírný 
pokles vyprodukovaných emisí. V roce 2008 v sektoru Výrobní procesy emise vykazovaly 
hodnotu 14 344,7 Gg, což je o 27 % méně než v roce 1990. Emisní bilance se vyvíjela tak, 
že po významnějším poklesu emisí během prvních čtyř let následovalo období mírného 
nárůstu hodnot, které oscilovaly od 12 145,5 Gg do 15 526,9 Gg. 
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Na obr. 8 jsou porovnány dva případy vyjádření bilančních křivek pro CO2e. Sektor 
LULUCF, který představuje vždy záporný emisní nárůst vyjadřuje podíl příspěvku lesnictví 
a vhodného zacházení s půdou. Skutečnou hodnotu vyprodukovaných emisí vyjadřuje křivka 
bez LULUCF. 

6.1.1 Emise při výrobě cementu  

V následujícím textu jsou uvedeny emisní hodnoty a bilance provozů spadajících do 
sektorů Výrobní procesy a Energetika. V sektoru Výrobní procesy jsou uvedeny emise 
vyprodukované při výrobě cementu, vápna, skla, surového železa, oceli a během 
aglomeračních a koksárenských pochodů. Emise vznikající spalováním paliv během výroby 
železa a oceli, neželezných kovů a fugitivní emise uvolněné během těžby pevných paliv 
zastupuje sektor Energetika.  

Procentuální vyjádření vyprodukovaných emisí CO2e z výroby cementu znázorněné 
na obr. 9 je pro státy, které mají podíl na celosvětových emisích větší než 1 %. Na obr. 10 
jsou znázorněny procentuální podíly emisí států vykazujících v celosvětové produkci hodnoty 
menší než 1 %. Největším producentem emisí oxidu uhličitého, který vzniká při výrobě 
cementu se staly USA a jejich podíl na agregovaných emisích UNFCCC tvoří 17 %. Celkové 
vyprodukované množství emisí při výrobě cementu v roce 2008 vykazovalo sumární hodnotu 
240 303 Gg CO2

V roce 1994 Čína vyprodukovala 251 335 Gg emisí CO

e. 

2e v cementářství a podobných 
odvětvích zahrnujících výrobu vápna, použití dolomitu a vápence, nebo výrobu a použití 
uhličitanu vápenatého, živičné krytiny a silničního asfaltu

Na obr. 11 je znázorněna emisní bilance z cementáren pro ČR za roky 1990 až 2008, 
kde je patrný výrazný pokles emisí v roce 2002 a to o 44 % vzhledem k roku 1990. V roce 
2008 byly hodnoty emisí menší o 20 % vzhledem k roku 1990. 

.  

Největší producenti CO2e z cementáren v roce 2008
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41147 Gg    USA
27996 Gg    Japonsko
23625 Gg    Ruská federace
23269 Gg    Turecko
16127 Gg    Itálie
14744 Gg    Španělsko
13444 Gg    Německo
8879   Gg    Francie
6693   Gg    Polsko
6620   Gg    Kanada
6290   Gg    Ukrajina
6054   Gg    Řecko
5203   Gg    Velká Británie
4143   Gg    Rumunsko
3928   Gg    Portugalsko
3895   Gg    Austrálie
3033   Gg    Belgie
25213 Gg    Ostatní

 

Obr. 9  Emise CO2

 

e z cementáren pro státy s podílem větším než 1 % 
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Největší producenti CO2e z cementáren v roce 2008
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2133 Gg    Rakousko
2107 Gg    Irsko
1996 Gg    Česká republika
1832 Gg    Švýcarsko
1827 Gg    Bulharsko
1813 Gg    Bělorusko
1753 Gg    Kazachstán
1582 Gg    Slovensko
1527 Gg    Chorvatsko
1425 Gg    Švédsko
1261 Gg    Maďarsko
1155 Gg    Dánsko
833   Gg    Norsko
638   Gg    Finsko
634   Gg    Nový Zéland
608   Gg    Slovinsko
603   Gg    Estonsko
454   Gg    Litva
404   Gg    Lucembursko
399   Gg    Holandsko
169   Gg    Lotyšsko
61     Gg    Island

 

Obr. 10  Emise CO2

 

e z cementáren pro státy s podílem menším než 1 % 
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Obr. 11  Bilanční křivka z cementáren za roky 1990 až 2008 pro CO2

6.1.2 Emise z výroby vápna  

e 

Procentuální vyjádření vyprodukovaných emisí CO2e z výroby vápna je znázorněno 
na obr. 12 pro státy, které mají podíl na celosvětových emisích větší než 1 %. Na obr. 13 jsou 
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znázorněny procentuální podíly emisí států vykazujících v celosvětové produkci hodnoty 
menší než 1 %. 

Největší producenti CO2e z výroby vápna v roce 2008

Rumunsko
11,18 %

Francie
10,27 %

Itálie
9,56 %

Belgie
8,63 %

Španělsko
6,97 % Kanada

6,46 %

Polsko
6,44 %

Austrálie
4,70 %

Bulharsko
4,41 %

Velká Británie
3,68 %

Slovensko
3,61 %

Česká republika
3,12 %

Kazachstán
2,83 %

Bělorusko
2,81 %

Rakousko
2,61 %

Švédsko
2,24 %

Finsko
1,85 %

Portugalsko
1,59 %

Řecko
1,44 %Maďarsko

1,34 %
Kréta
1,06 %

Ostatní
3.23 %

 

 
2662,2 Gg    Rumunsko
2444,1 Gg    Francie
2276,1 Gg    Itálie
2054,0 Gg    Belgie
1658,1 Gg    Španělsko
1538,8 Gg    Kanada
1532,1 Gg    Polsko
1118,1 Gg    Austrálie
1050,7 Gg    Bulharsko
875,90 Gg    Velká Británie
860,20 Gg    Slovensko
742,10 Gg    Česká republika
673,60 Gg    Kazachstán
669,30 Gg    Bělorusko
621,10 Gg    Rakousko
533,80 Gg    Švédsko
439,50 Gg    Finsko
377,60 Gg    Portugalsko
341,80 Gg    Řecko
318,50 Gg    Maďarsko
251,36 Gg    Kréta
767,40 Gg    Ostatní

 

Obr. 12  Emise CO2

 

e z výroby vápna pro státy s podílem větším než 1 % 

Největší producenti CO2e z výroby vápna v roce 2008

Irsko
0,79 %

Norsko
0,60 %

Nový Zéland
0,50 %

Slovinsko
0,46 %

Holandsko
0,28 %

Švýcarsko
0,27 %

Litva
0,17 %

Estonsko
0,11 %

Lotyšsko
0,05 %

 

 
187,8 Gg    Irsko
142,4 Gg    Norsko
119,1 Gg    Nový Zéland
110,0 Gg    Slovinsko
65,90 Gg    Holandsko
64,90 Gg    Švýcarsko
40,30 Gg    Litva
25,30 Gg    Estonsko
11,70 Gg    Lotyšsko

 
Obr. 13  Emise CO2e z výroby vápna pro státy s podílem menším než 1 % 
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Celkové vyprodukované množství emisí při výrobě vápna v roce 2008 vykazovalo 
sumární hodnotu 23 805,66 Gg CO2

Na obr. 14 je uvedena emisní bilance pro ČR za roky 1990 až 2008. ČR vykazuje 
ve vyprodukovaných emisích během prvního roku prudký pokles. V následujících čtyřech 
letech hodnoty mají mírně vzestupný charakter a poté v roce 1997 a 1998 opět klesají. 
Od roku 1999 emise mírně vzrostly a během následujících tří let měly opět klesající trend, 
který v roce 2007 přerušil lokální nárůst a následný pokles. V roce 2008 došlo ve výrobě 
vápna k poklesu emisí o 45 % vzhledem k roku 1990. 

e. 
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Obr. 14  Bilanční křivka z výroby vápna za roky 1990 až 2008 pro CO2

6.1.3 Emise ve sklářství  

e 

Procentuální vyjádření vyprodukovaných emisí CO2

Celkové vyprodukované množství emisí ve sklářském odvětví v roce 2008 vykazovalo 
sumární hodnotu 4 218,81 Gg CO

e ve sklářství je znázorněno 
na obr. 15 pro státy, které mají podíl na celosvětových emisích větší než 1 %. Na obr. 16 jsou 
znázorněny procentuální podíly emisí států, které se podílejí na celosvětové produkci 
v rozsahu menším než 1 %. 

2

Na obr. 17 je uvedena emisní bilance pro ČR za roky 1990 až 2008. 
ČR ve vyprodukovaných emisích vykazuje během prvních tří let výrazný pokles. Od roku 
1994 emise opět postupně narůstají a maximum dosáhly v roce 2006. Poté se jejich produkce 
mírně snižovala a v roce 2008 vykazovaly nárůst o 23 % vzhledem k roku 1990. 

e. 
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Největší producenti CO2e ze skláren v roce 2008

Německo
17,87 %

Itálie
14,85 %

Francie
14,17 % Španělsko

12,20 %

Polsko
8,18 %

Holandsko
6,92 %

Belgie
6,32 %

Česká republika
5,04 %

Portugalsko
4,30 %

Maďarsko
1,49 %

Lucembursko
1,48 %

Švédsko
1,45 %

Bělorusko
1,24 %

Rakousko
1,04 %

Ostatní
3,44 %

 

 
753,7 Gg    Německo
626,6 Gg    Itálie
597,8 Gg    Francie
514,9 Gg    Španělsko
345,0 Gg    Polsko
292,2 Gg    Holandsko
266,7 Gg    Belgie
212,7 Gg    Česká republika
181,5 Gg    Portugalsko
63,00 Gg    Maďarsko
62,60 Gg    Lucembursko
61,30 Gg    Švédsko
52,30 Gg    Bělorusko
44,10 Gg    Rakousko
144,7 Gg    Ostatní

 

Obr. 15  Emise CO2

 

e ze skláren pro státy s podílem větším než 1 % 

Největší producenti CO2e ze skláren v roce 2008

Rumunsko
0,56 %

Slovensko
0,56 %

Finsko
0,44 %

Bulharsko
0,42 %

Řecko
0,41 %

Dánsko
0,36 %

Slovinsko
0,25 %

Estonsko
0,21 %

Litva
0,16 %

Norsko
0,06 %

Irsko
0,01 %

 

 
23,7 Gg    Rumunsko
23,4 Gg    Slovensko
18,6 Gg    Finsko
17,9 Gg    Bulharsko
17,2 Gg    Řecko
15,1 Gg    Dánsko
10,6 Gg    Slovinsko
8,70 Gg    Estonsko
6,90 Gg    Litva
2,30 Gg    Norsko
0,30 Gg    Irsko

 
Obr. 16  Emise CO2

 

e ze skláren pro státy s podílem menším než 1 % 
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Obr. 17  Bilanční křivka ze skláren za roky 1990 až 2008 pro CO2

6.1.4 Emise v koksárenství v roce 2008 

e 

Procentuální vyjádření vyprodukovaných emisí CO2

Největší producenti CO2e z koksáren v roce 2008

Austrálie
48,00 %

USA
33,99 %

Polsko
15,50 %

Ruská federace
2,17 %

Ostatní
0,32 %

 

 
7460,7 Gg    Austrálie
5280,6 Gg    USA
2410,4 Gg    Polsko
336,70 Gg    Ruská federace
49,4     Gg    Ostatní

e ve využívání koksu v železo-
ocelářském průmyslu je znázorněno na obr. 18 pro státy, které mají podíl na celosvětových 
emisích větší než 1 %. Na obr. 19 jsou znázorněny procentuální podíly emisí států, jejichž 
hodnoty v celosvětové produkci jsou menší než 1 %. 

 

Obr. 18  Emise CO2

Celkové vyprodukované množství emisí v roce 2008 vykazovalo sumární hodnotu 
15 538,04 Gg CO

e z koksáren pro státy s podílem větším než 1 % 

2e. 
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Na obr. 20 je uvedena emisní bilance pro ČR za roky 1990 až 2008. 
ČR ve vyprodukovaných emisích vykazuje do roku 1999 výrazný pokles jejich hodnot 
vzhledem k základnímu roku, a to až o 54 %. Od roku 1999 až do roku 2008 emise mají téměř 
konstantní trend. Hodnoty emisí v roce 2008 vzhledem k roku 1990 poklesly o 53 %. 

Největší producenti CO2e z koksáren v roce 2008

Česká republika
0,23 %

Finsko
0,07 %

Bulharsko
0,02 %

 

 
35,7 Gg    Česká republika
10,2 Gg    Finsko
3,5   Gg    Bulharsko

 

Obr. 19  Emise CO2
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e z koksáren pro státy s podílem menším než 1 % 

 
Obr. 20  Bilanční křivka z koksáren za roky 1990 až 2008 pro CO2

 

e 
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6.1.5 Emise z výroby surového železa 

Největší producenti CO2e z výroby surového železa v roce 2008

Ruská federace
38,82 %

Ukrajina
27,28 %

USA
14,02 %

Kanada
3,64 %

Kazachstán
3,02 %

Rumunsko
2,88 %

Švýcarsko
2,61 %

Slovensko
2,37 %

Polsko
2,29 %

Švédsko
1,20 %

Ostatní
1,88 %

 

 
72903,7 Gg    Ruská federace
51226,3 Gg    Ukrajina
26336,2 Gg    USA
6843,10 Gg    Kanada
5673,00 Gg    Kazachstán
5400,60 Gg    Rumunsko
4893,30 Gg    Švýcarsko
4442,90 Gg    Slovensko
4293,50 Gg    Polsko
2248,40 Gg    Švédsko
3530,90 Gg    Ostatní

 

Obr. 21  Emise CO2

Největší producenti CO2e z výroby surového železa v roce 2008

Francie
0,74 %

Itálie
0,41 %

Belgie
0,31 %

Španělsko
0,23 %

Norsko
0,17 %

Česká republika
0,009 %

Bulharsko
0,004 %

Litva
0,003 %

 

 
1390,6 Gg    Francie
776,10 Gg    Itálie
583,10 Gg    Belgie
422,70 Gg    Španělsko
327,50 Gg    Norsko
17,60   Gg    Česká republika
8,30     Gg    Bulharsko
5,00     Gg    Litva

e z výroby surového železa pro státy s podílem větším než 1 % 

 

Obr. 22  Emise CO2

Procentuální vyjádření vyprodukovaných emisí CO

e z výroby surového železa pro státy s podílem menším než 1 % 

2e je znázorněno na obr. 21 
pro státy, které mají podíl na celosvětových emisích větší než 1 %. Na obr. 22 jsou 
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znázorněny procentuální podíly emisí států, které na celosvětové produkci mají podíl menší 
než 1 %. 

Celkové vyprodukované množství emisí v roce 2008 vykazovalo sumární hodnotu 
187 791,55 Gg. 

Na obr. 23 je uvedena emisní bilance pro ČR za roky 1990 až 2008. Výrazné snížení 
emisí ve výrobě železa nastalo v roce 1992, kdy hodnoty emisí poklesly o 56 % vzhledem 
k základnímu roku. Poté do roku 1995 hodnoty emisí narůstaly. V následujících letech emisní 
hodnoty výrazně oscilovaly a v roce 2008 vykazovaly 38% pokles vzhledem k roku 1990. 
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Obr. 23  Bilanční křivka z výroby surového železa za roky 1990 až 2008 pro CO2

6.1.6 Emise z výroby oceli 

e 

Procentuální vyjádření vyprodukovaných emisí CO2e je znázorněno na obr. 24 
pro státy, které mají podíl na celosvětových emisích větší než 1 %. Na obr. 25 jsou vykresleny 
procentuální podíly emisí států, které se podílejí na celosvětové produkci v intervalu 
(0,5 < emise < 1) %. Procentuální vyjádření vyprodukovaných emisí CO2

Celkové vyprodukované množství emisí v roce 2008 vykazovalo sumární hodnotu 
82 216,74 Gg. 

e pod 0,5 % je 
zobrazeno na obr. 26. 

Emisní bilance v ocelářství za roky 1990 až 2008 ukazuje obr. 27. Od počátku hodnoty 
emisí v globálním trendu klesaly a v roce 1999 dosáhly svého minima, kdy vzhledem 
k základnímu roku vykazovaly 52% snížení. Od roku 2002 následoval jejich prudký vzestup 
s lokálním snížením v roce 2005. Hodnoty emisí v roce 2008 se vzhledem k roku 1990 snížily 
o 41 %. 
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Největší producenti CO2e z ocelářství v roce 2008

Německo
52,53 %

USA
9,24 %

Česká republika
9,03 %

Ruská federace
7,79 %

Ukrajina
5,56 %

Finsko
3,06 %

Nový Zéland
1,87 %

Španělsko
1,66 %

Francie
1,59 %

Bulharsko
1,28 %

Švédsko
1,00 %

Ostatní 1 % < 0,5 %
3,58 %

Ostatní < 0,5 %
1,79 %

 

 
43184,9 Gg    Německo
7593,90 Gg    USA
7423,20 Gg    Česká republika
6408,00 Gg    Ruská federace
4574,40 Gg    Ukrajina
2519,60 Gg    Finsko
1539,20 Gg    Nový Zéland
1366,40 Gg    Španělsko
1307,60 Gg    Francie
1056,50 Gg    Bulharsko
819,50   Gg    Švédsko
2953,40 Gg    Ostatní 1 % < 0,5 %
1470,60 Gg    Ostatní < 0,5 %

 

Obr. 24  Emise CO2

 

e z ocelářství pro státy s podílem větším než 1 % 

Největší producenti CO2e z ocelářství v roce 2008

Itálie
0,85 %

Belgie
0,79 %

Kanada
0,72 %

Kazachstán
0,63 %

Slovensko
0,59 %

 

 
702,9 Gg    Itálie
646,2 Gg    Belgie
596,0 Gg    Kanada
521,6 Gg    Kazachstán
486,7 Gg    Slovensko

 

Obr. 25  Emise CO2

 

e z ocelářství pro státy s podílem menším než 1 % 
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Největší producenti CO2e z ocelářství v roce 2008

Maďarsko
0,33 %

Rumunsko
0,26 %

Řecko
0,25 % Švédsko

0,24 %

Švýcarsko
0,22 %

Lucembursko
0,21 %

Austrálie
0,074 %

Holandsko
0,066 %

Slovinsko
0,037 %

Norsko
0,033 %

Velká Británie
0,028 %

Portugalsko
0,016 %

Lotyšsko
0,011 %

Chorvatsko
0,010 %

 

 
271,6 Gg    Maďarsko
214,2 Gg    Rumunsko
207,9 Gg    Řecko
196,1 Gg    Švédsko
184,1 Gg    Švýcarsko
169,3 Gg    Lucembursko
61,0   Gg    Austrálie
54,5   Gg    Holandsko
30,8   Gg    Slovinsko
27,3   Gg    Norsko
23,1   Gg    Velká Británie
13,4   Gg    Portugalsko
8,7     Gg    Lotyšsko
8,6     Gg    Chorvatsko

 

Obr. 26  Emise CO2

 

e z ocelářství pro státy s podílem menším než 0,5 % 
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Obr. 27  Bilanční křivka z ocelářství za roky 1990 až 2008 pro CO2e 
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6.1.7 Emise z aglomerace 
Procentuální vyjádření vyprodukovaných emisí CO2

Polsko
45,99 %

USA
36,11 %

Španělsko
8,80 %

Belgie
8,51 %

Ostatní
0,59 %

 

 

Největší producenti CO2e z aglomeračních pochodů v roce 2008

1667,2 Gg    Polsko
1308,6 Gg    USA
319,10 Gg    Španělsko
308,40 Gg    Belgie
21,30   Gg    Ostatní

e je vykresleno na obr. 28 
pro státy, které mají podíl na celosvětových emisích větší než 1 %. Na obr. 29 jsou 
znázorněny procentuální podíly emisí států, které se podílejí na celosvětové produkci méně 
než 1%. 

 

Obr. 28  Emise CO2

 

e z aglomeračních pochodů pro státy s podílem větším než 1 % 

Největší producenti CO2e z aglomeračních pochodů v roce 2008

Česká republika
0,37 %

Bulharsko
0,20 %

Švédsko
0,02 %

 

 
13,6 Gg    Česká republika
7,1   Gg    Bulharsko
0,8   Gg    Švédsko

 

Obr. 29  Emise CO2e z aglomeračních pochodů pro státy s podílem menším než 1 % 
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Obr. 30  Bilanční křivka z aglomeračních pochodů za roky 1990 až 2008 pro CO2

Celkové vyprodukované množství emisí v roce 2008 vykazovalo sumární hodnotu 
3 624,89 Gg. 

e 

Na obr. 30 je zobrazena křivka pro CO2

 

e z aglomeračních pochodů během let 1990 
až 2008, kde je zřejmý prudký pokles emisí v roce 1993, kdy hodnoty klesly o 63 % 
vzhledem k roku 1990. Poté následoval prudký nárůst emisí a během následujících let emise 
mírně oscilovaly. V roce 2008 vykazovaly 39% snížení vzhledem k základnímu roku. 
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6.1.8 Fugitivní emise z těžby pevných paliv 
Procentuální vyjádření vyprodukovaných emisí CO2

Fugitivní emise CO2e z pevných paliv za rok 2008

USA
32,0 %

Ruská federace
21,0 %

Austrálie
12,5 %

Ukraina
12,5 %

Kazachstán
9,00 %

Polsko
3,50 %

Česká republika
1,90 %

Německo
1,70 %

Velká Británie a Severní Irsko
1,27 %

Rumunsko
1,18 %

Ostatní
3,41 %

 

 
73530,7 Gg    USA
48328,8 Gg    Ruská federace
28870,4 Gg    Austrálie
28829,9 Gg    Ukraina
20635,3 Gg    Kazachstán
8132,9   Gg    Polsko
4459,3   Gg    Česká republika
3858,7   Gg    Německo
2925,3   Gg    Velká Británie a Severní Irsko
2710,9   Gg    Rumunsko
7845,4   Gg    Ostatní

e je znázorněno na obr. 31 
pro státy, které mají podíl na celosvětových emisích větší než 1 %. Na obr. 32 jsou vykresleny 
procentuální příspěvky emisí států s podílem menším než 1 % na celosvětové produkci. 

 

Obr. 31  Emise CO2

 

e z pevných paliv pro státy s podílem větším než 1 % 

Fugitivní emise CO2e z pevných paliv za rok 2008

Turecko
0,84 %

Řecko
0,60 %

Bulharsko
0,53 %

Španělsko
0,34 %

Kanada
0,33 %

Holandsko
0,20 %

Nový Zéland
0,15 %

Slovinsko
0,15 %

Slovensko
0,15 %

Francie
0,04 %

Itálie
0,03 %

Norsko
0,02 %

Japonsko
0,02 %

Maďarsko
0,01 %

Belgie
0,003 %

Švédsko
0,002 %

 

 
1937,1 Gg    Turecko
1387,0 Gg    Řecko
1228,4 Gg    Bulharsko
776,80 Gg    Španělsko
754,20 Gg    Kanada
451,50 Gg    Holandsko
342,60 Gg    Nový Zéland
336,20 Gg    Slovinsko
334,90 Gg    Slovensko
95,3     Gg    Francie
72,5     Gg    Itálie
51,3     Gg    Norsko
45,8     Gg    Japonsko
21,1     Gg    Maďarsko
6,2       Gg    Belgie
4,5       Gg    Švédsko

 

Obr. 32  Emise CO2

 

e z pevných paliv pro státy s podílem menším než 1 % 
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Obr. 33  Bilanční křivka z pevných paliv za roky 1990 až 2008 pro CO2

Celkové vyprodukované množství emisí v roce 2008 vykazovalo sumární hodnotu 
230 127,60 Gg. 

e 

Na obr. 33 je znázorněna křivka pro CO2

6.1.9 Emise ze spalování paliv v železo-ocelářském průmyslu  

e z fugitivních emisí uvolněných během 
těžby pevných paliv mezi léty 1990 až 2008. Z obrázku je zřejmý postupný pokles emisí, kde 
v roce 1999 dosáhl svého lokálního minima s 37% snížením oproti roku 1990. Poté během 
dvou let emise mírně narůstaly. Následně hodnoty emisí opět klesaly a lokálního minima 
dosáhly v roce 2005. V následujícím roce emise vzrostly a od roku 2006 klesaly a v roce 2008 
vykazovaly vzhledem k základnímu roku snížení o 41 %. 

Procentuální vyjádření vyprodukovaných emisí CO2

Celkové vyprodukované množství emisí v roce 2008 vykazovalo sumární hodnotu 
360 732 Gg.  

e ze spalování paliv na výrobu 
energie pro železo-ocelářské pochody je znázorněno na obr. 34 pro státy, které mají podíl 
na celosvětových emisích větší než 1 %. Na obr. 35 jsou ukázány procentuální příspěvky 
emisí států s podílem na celosvětové produkci menším než 1 %. 

Bilanci emisí v ČR za roky 2003 až 2008 zobrazuje obr. 36. Emisní hodnoty skokově 
nabývají maxim a minim, přičemž vykazují mírně klesající trend. V roce 2008 vzhledem 
k roku 2003 se emisní hodnoty snížily o 22 %. 
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Emise CO2e z energie pro výrobu železa a oceli v roce 2008

Japonsko
39,85 %

Ruská federace
15,62 %

Ukraina
5,1   %

Velká Británie
5,1   %

Francie
3,8   %

Itálie
3,7   %

Kazachstán
3,6   %

Turecko
3,6   %

Německo
3,2   %

Belgie
2,6   %

Španělsko
1,8   %

Polsko
1,7   %

Rakousko
1,7   %

Kanada
1,7   %Holandsko

1,3   %
Ostatní
5,5 %

 

 
143733,9 Gg    Japonsko
56328,1   Gg    Ruská federace
18495,4   Gg    Ukraina
18272,6   Gg    Velká Británie
13975,2   Gg    Francie
13277,1   Gg    Itálie
12851,7   Gg    Kazachstán
12849,3   Gg    Turecko
11555,9   Gg    Německo
9531,80   Gg    Belgie
6370,00   Gg    Španělsko
6288,80   Gg    Polsko
6261,60   Gg    Rakousko
6174,80   Gg    Kanada
4810,60   Gg    Holandsko
19995,6   Gg    Ostatní

 

Obr. 34  Emise CO2

 

e z energie na výrobu železa a oceli pro státy  
s podílem větším než 1 % 

Emise CO2e z energie pro výrobu železa a oceli v roce 2008

Austrálie
0,97 %

Finsko
0,91 %

Česká republika
0,85 % Maďarsko

0,81 %

Švédsko
0,58 %

Slovensko
0,43 %

Bulharsko
0,33 %

Lucembursko
0,14 %

Ostatní < 0,1 %
0,52 %

 

 
3506,8 Gg    Austrálie
3268,5 Gg    Finsko
3064,8 Gg    Česká republika
2934,0 Gg    Maďarsko
2105,1 Gg    Švédsko
1534,6 Gg    Slovensko
1181,9 Gg    Bulharsko
492,10 Gg    Lucembursko
1867,8 Gg    Ostatní < 0,1 %

 

Obr. 35  Emise CO2

 

e z energie na výrobu železa a oceli pro státy  
s podílem menším než 1 % 
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Obr. 36  Bilanční křivka z energie na výrobu železa  
a oceli za rok 2003 až 2008 pro CO2

6.1.10  Emise ze spalování paliv při výrobě neželezných kovů  

e 

Emise CO2e z energie pro výrobu neželezných kovů v roce 2008

Austrálie
36,61 %

Kazachstán
20,38 %

Kanada
7,84 %

Japonsko
5,28 %

Španělsko
4,40 %

Francie
4,27 %

Ukraina
4,03 %

Irsko
4,00 %

Polsko
2,83 %

Itálie
2,48 %

Řecko
1,67 %

Ostatní
6,21 %

 

 
16273,6 Gg    Austrálie
9058,3   Gg    Kazachstán
3482,8   Gg    Kanada
2344,9   Gg    Japonsko
1956,8   Gg    Španělsko
1896,9   Gg    Francie
1793,2   Gg    Ukraina
1776,6   Gg    Irsko
1258,1   Gg    Polsko
1103,1   Gg    Itálie
744,10   Gg    Řecko
2758,5   Gg    Ostatní

 

Obr. 37  Emise CO2e z energie na výrobu neželezných kovů pro státy  
s podílem větším než 1 % 
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Emise CO2e z energie pro výrobu neželezných kovů v roce 2008

Belgie
0,93 %

Rakousko
0,68 %

Bulharsko
0,63 %

Turecko
0,60 % Holandsko

0,55 %

Norsko
0,46 %

Německo
0,44 %

Slovensko
0,40 %

Nový Zéland
0,28 %

Finsko
0,24 %

Česká republika
0,23 %

Slovinsko
0,22 %

Švédsko
0,20 %

Lucembursko
0,11 %

Švýcarsko
0,10 %

Chorvatsko
0,05 %

Island
0,04 %

Lotyšsko
0,02 %

Dánsko
0,01 %

Estonsko
0,01 %

 

 
413,5 Gg    Belgie
300,7 Gg    Rakousko
281,5 Gg    Bulharsko
265,9 Gg    Turecko
245,9 Gg    Holandsko
205,4 Gg    Norsko
195,5 Gg    Německo
179,8 Gg    Slovensko
126,4 Gg    Nový Zéland
105,1 Gg    Finsko
104,1 Gg    Česká republika
96,80 Gg    Slovinsko
87,60 Gg    Švédsko
49,90 Gg    Lucembursko
44,40 Gg    Švýcarsko
21,00 Gg    Chorvatsko
17,20 Gg    Island
7,8     Gg    Lotyšsko
6,4     Gg    Dánsko
3,7     Gg    Estonsko

 

Obr. 38  Emise CO2
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e z energie na výrobu neželezných kovů pro státy  
s podílem menším než 1 % 

 
Obr. 39  Bilanční křivka z energie na výrobu neželezných kovů  

za rok 2003 až 2008 pro CO2

Procentuální vyjádření vyprodukovaných emisí CO

e 

2e ze spalování paliv na výrobu 
energie k výrobě neželezných kovů je vykresleno na obr. 37 pro státy, které mají podíl 
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na celosvětových emisích větší než 1 %. Na obr. 38 jsou znázorněny procentuální příspěvky 
emisí států s podílem na celosvětové produkci menším než 1 %. 

Celkové vyprodukované množství emisí v roce 2008 vykazovalo sumární hodnotu 
44 446,81 Gg. 

Bilance emisí v ČR za roky 2003 až 2008 je vykreslena na obr. 39. V roce 2004 
hodnoty emisí významně klesly, následující dva roky mírně vzrůstaly, během roku 2008 
významně poklesly a vzhledem k roku 2003 se jejich hodnota snížila o 34 %. 

6.1.11  Česká republika v EU 27 v roce 2008  
Na obr. 40 je znázorněn podíl emisí vyprodukovaných v ČR a EU 27.  

Skleníkové plyny v ČR a EU 27 v roce 2008

EU 27
97 %

ČR
3 %

 

 

4 393 207 Gg    EU 27
136 634    Gg    ČR

 

Obr. 40  Podíl emisí v ČR a EU 27 

Na obr. 41 až obr. 43 je vykreslen podíl ČR ve vybraných sektorových členěních 
zbývajících států EU 27. Česká republika se v roce 2008 podílela na znečištění v rámci 
UNFCCC 0,9 % a EU 27 včetně ČR se v celosvětovém měřítku na znečištění podílela 28 %. 
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Obr. 41  Srovnání množství CO2

0

2

4

6

8

10

x 104

97829

24157

39521996 742 213

C
O

2e 
(G

g)

CO2e v EU 27 a ČR v roce 2008

 

 

Cement Vápno Výroba skla

EU 27
ČR

e vyprodukovaného státy EU 27 a ČR v sektorech 
(Ocel, Surové železo, Aglomerace a Koks) 

 

Obr. 42  Srovnání množství CO2

 

e vyprodukovaného státy EU 27 a ČR v sektorech 
(Cement, Vápno a Výroba skla) 
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Obr. 43  Srovnání množství CO2

6.2 

e vyprodukovaného státy EU 27 a ČR ze spalování a 
fugitivní emise z pevných paliv 

ČR vstupem do EU a podpisem mezinárodních dokumentů se zavázala shromažďovat 
a šířit informace o únicích znečišťujících látek do prostředí. K těmto účelům EU vytvořila 
Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) a informace volně 
zpřístupnila veřejnosti. V ČR byl již dříve zákonem 76/2002 Sb. zřízen Integrovaný registr 
znečišťování (IRZ), který byl zákonem č.25/2008 Sb. upraven dle specifických požadavků 
EU a slouží k ohlašování látek v rámci celé ČR. E-PRTR a IRZ jsou databáze údajů o únicích 
91 znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy. Ohlašování do tohoto registru je povinné, 
pokud dojde k překročení stanoveného ohlašovacího emisního práhu. Správou této databáze 
je v ČR pověřeno MŽP. Poskytnutí údajů subjektům podílejícím se na rozhodovacím procesu 
týkajícího se životního prostředí má vést k prevenci a snížení znečišťování. 

Nejvíce znečišťující provozy v EU 27 za rok 2008 

Příklady nejvíce znečišťujících provozů v průmyslu emitujících oxid uhličitý za rok 
2008 v EU 27, Islandu, Lichenštejnsku a Norsku jsou uvedeny v tabulkách 9 až 18. Emisní 
práh pro ohlášení do E-PRTR a IRZ pro CO2 je stanoven na 100 Gg.rok-1

Tabulka 9  Emise CO

, podle [12] a [28]. 

2

Pořadí 

 z výroby železa a oceli kontinuálním litím 

Provozovna CO2 Kód země (Gg) 
1. ILVA S.P.A. Stabilimento di Taranto 107000 I 
2. U.S.Steel s.r.o. 8960 SK 
3. voestalpine Stahl GmbH 8700 AT 
4. SC ARCELORMITTAL GALATI SA 7590 RO 
5. ArcelorMittal FOS 6460 FR 
15. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2710 CZ 
29. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 316 CZ 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ContentPlaceHolderMaster$ContentInfoArea$ContentResultArea$ucPollutantReleasesSheet$ucPollutantReleasesFacilities$lvFacilityResult$ctrl2$lnkFacilityClick','')�
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Tabulka 10  Emise CO2

Pořadí 

 ze slévání železných kovů 

Provozovatel CO2 Kód země  (Gg) 
1. FerroPem 217 FR 
2. Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG 210 DE 
3. Vale Manganèse France 173 FR 
4. ŽĎAS, a.s. 127 CZ 

 
Tabulka 11  Emise CO2

Pořadí 

 ze zpracování železných kovů 

Provozovna CO2 Kód země  (Gg) 

1. ARCELORMITTAL SITE DE 
DUNKERQUE 11500 FR 

2. ArcelorMittal Ostrava a.s. 6420 CZ 

3. Corus UK Limited, TEESSIDE 
INTEGRATED IRON AND STEELWORKS 6180 UK 

4. AG der Dillinger Hüttenwerke 788 DE 

5. ThyssenKrupp Steel AG Werk Bochum-
Höntrop 380 DE 

6. SSAB TUNNPLÅT AB 326 SE 
7. Corus UK Limited, Llanwern Steelworks 174 UK 

 
Tabulka 12  Emise CO2

Pořadí 

 ze zpracování neželezných kovů z rud nebo druhotných surovin 

Provozovatel CO2 Kód země  (Gg) 
1. Norðurál Grundartanga 4100 IS 

2. Alcan Aluminium UK Ltd, ALCAN 
LYNEMOUTH SMELTER 3160 UK 

3. Aughinish Alumina Limited 1460 IE 

4. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 
Huta Miedzi GŁOGÓW 1170 PL 

5. LARYMNA METALLURGIC PLANT 760 EL 
6. Hydro Aluminium AS Sunndal 647 NO 
7. Hydro Aluminium AS Karmøy 533 NO 

 
Tabulka 13  Emise CO2

Pořadí 

 z koksáren 

Provozovatel CO2 Kód země  (Gg) 
1. Kokerei Schwelgern 1900 DE 
2. ZKS Zentralkokerei Saar GmbH 770 DE 
3. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.  584 PL 
4. RAG Deutsche Steinkohle Kokerei Prosper 436 DE 
5. ISD Kokszoló Kft. 223 HU 
6. ITALIANA COKE S.R.L. 147 IT 
9. Koksovna Jan Šverma 131 CZ 
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Tabulka 14  Emise CO2

Pořadí 

 z výroby cementu v rotačních pecích 

Producent CO2 Kód země  (Gg) 
1. Centro de Produção de Souselas 1660 PT 
2. Centro de Produção de Alhandra 1610 PT 
3. Devnya Tsiment 1520 BG 
4. CEMEX OstZement GmbH 1440 DE 
5. CCB sa - site de GAURAIN-RAMECROIX 1430 BE 
6. HOLCIM BELGIQUE sa 1430 BE 
30. závod Mokrá 900 CZ 

 

Tabulka 15  Emise CO2

Pořadí 

 z výroby vápna v rotačních pecích 

Provozovna CO2 Kód země  (Gg) 
1. Rheinkalk GmbH Werk Flandersbach 2330 DE 
2. Chaux et Dolomies du Boulonnais 686 FR 
3. Cimalux 641 LU 
4. Carmeuse Slovakia-Závod vápenka Košice 504 SK 
5. LHOIST INDUSTRIE sa - Site de On 487 BE 
6. Carrières et Fours à Chaux de Dugny 471 FR 
11. závod Mokrá 213 CZ 

 

Tabulka 16  Emise CO2

Pořadí 

 z výroby cementu a vápna v nerotačních pecích 

Provozovatel CO2 Kód země  (Gg) 
1. Punct de lucru Medgidia 1710 RO 

2. CARRIERES ET FOURS A CHAUX 
DUMONT WAUTIER SA 1240 BE 

3. Rheinkalk GmbH Werk Hönnetal 831 DE 

4. HOLCIM ROMANIA SA – Ciment 
Campulung 804 RO 

10. Vápenka Čertovy schody, s.r.o. 359 CZ 
13. VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. 278 CZ 
23. KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. 152 CZ 

 

Tabulka 17  Emise CO2

Pořadí 

 z výroby energie z produktů uhlí a nekouřových paliv 

Provozovna CO2 Kód země  (Gg) 
1. RWE Power AG-Fabrik Ville/Berrenrath 1160 DE 
2. RWE Power AG-Fabrik Fortuna Nord 867 DE 
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Tabulka 18  Emise CO2

Pořadí 

 ze sklářství 

Provozovatel CO2 Kód země  (Gg) 

1. AGC FLAT GLASS EUROPE - Site de 
Moustier (ex-GLAVERBEL sa) 602 BE 

2. závod Řetenice 365 CZ 

3. ARC INTERNATIONAL.- Site  
industriel d'Arques 285 FR 

4. AGC FRANCE SAS BOUSSOIS 243 FR 
5. Pilkington Deutschland AK -Werk Gladbeck- 225 DE 
6. Pilkington Deutschland AG 218 DE 

7. Saint Gobain Emballage uisine  
de Chalon sur Saône 193 FR 

Největší znečišťující provozy, které překročily stanovené emisní limity v rámci ČR 
jsou pro CO2, N2O, HFC, CH4

 

 uvedeny v tabulkách 19 až 22. U ostatních skleníkových 
plynů nebyly emisní prahy v roce 2008 překročeny, sestaveno podle [12]. 

Tabulka 19  Emise CO2

Ohlašovací práh pro emise CO

 v ČR 

2 a přenosy: 100 Gg.rok

Pořadí 

-1 

Provozovna (Gg.rok-1

1. 
) 

ČEZ, a.s.Elektrárny Prunéřov 9210 
2. ArcelorMittal Ostrava a.s. 6420 
3. ČEZ, a.s.Elektrárna Počerady 6400 
4. Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s.-zpracovatelská část 4260 
5. ČEZ, a.s.Elektrárna Mělník 3890 
6. UNIPETROL RPA, s.r.o.CHEMOPETROL 3850 
7. ČEZ, a.sElektrárna Chvaletice 3360 
8. ČEZ, a.sElektrárny Tušimice 2750 

 

Tabulka 20  Emise N2

Ohlašovací práh pro emise N

O v ČR 

2O a přenosy: 10 Mg.rok

Pořadí 

-1 

Provozovna (Mg.rok-1

1. 
) 

Lovochemie, a.s., Lovosice 1260 
2. Synthesia a. s. 63,6 
3. KAYSER,s.r.o. 34 

4. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.Rafinérie  
Kralupy nad Vltavou 15,4 
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Tabulka 21  Emise HFC v ČR 

Ohlašovací práh pro emise HFC a přenosy: 100 kg.rok

Pořadí 

-1 

Provozovna (kg.rok-1

1. 
) 

KAPA ZLÍN, s.r.o. 1190 

2. ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., 
právní nástupce 319 

3. Barum Continental spol. s r.o. 149 
 

Tabulka 22  Emise CH4

Ohlašovací práh pro emise CH

 v ČR 

4 a přenosy: 100 t.rok

Pořadí 

-1 

Provozovna (t.rok-1

1. 
) 

RWE Transgas Net, s.r.o.kompresní stanice Hostim 178 
2. OKD, OKK, a.s.Koksovna Svoboda 117 

3. RWE Gas Storage, s.r.o.Podzemní  
zásobník plynu Tvrdonice 111 

4. RWE Transgas Net, s.r.o.TU 158 Prušáky 107 
5. RWE Transgas Net, s.r.o.TU 159 Šardice 107 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 63-  
 

7 ZPŮSOBY SNIŽOVÁNÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 
Ochrana životního prostředí je realizována prostřednictvím platných zákonů 

na mezinárodní úrovni i v jednotlivých státech. Legislativa nařizuje obecné i specifické 
požadavky a vyvíjí zejména tlak na technology a vědecké pracovníky pro ekologičtější 
zavádění výrobních procesů a produktů výroby. 

7.1 Legislativní nástroje 
Pro ochranu životního prostředí se v současnosti přijímá množství legislativních 

opatření. Mezi známé ustanovení patří Kjótský protokol, Systém obchodování s povolenkami 
(EU ETS) a Klimaticko-energetický balíček. Jejich společným cílem je dosáhnout zastavení 
nebo snížení emisí skleníkových plynů. 

7.1.1 Systém obchodování s povolenkami - EU ETS  
 EU ETS je jeden z nástrojů pro splnění redukčního závazku EU vyplývající 

z Kjótského protokolu. Je definován směrnicí 2003/87/ES, Evropským parlamentem 
byl schválen v červenci 2003 a na území EU zavádí systém obchodování s emisními právy na 
emise skleníkových plynů pro vybrané skupiny znečišťovatelů. Systém EU ETS byl spuštěn 
v roce 2005. Princip EU ETS je platný ve všech členských státech, Lichtenštejnsku, Islandu 
a Norsku. Pro každý stát jsou stanovena omezení na základě jednotlivých redukčních cílů, 
jenž mají zajistit stanovené snížení emisí v rámci celé EU.  

Princip EU ETS 
Základem obchodování je stanovení horní hranice emisí, které mohou provozovatelé 

vypustit do atmosféry během jednoho roku. Hodnotě schválených emisí odpovídá množství 
přidělených povolenek (EUA). Každý stát si připravuje svůj Národní alokační plán (NAP; 
alokace ~ rozdělit) podle kterého, celkový obdržený národní balík povolenek, rozdělí mezi 
jednotlivé provozovatele zařízení emitujících skleníkové plyny, jenž spadající 
do průmyslových odvětví povinně zařazených v tomto systému.  

Přidělené EUA jsou připsány na zřízené elektronické účty u správce národního 
registru povolenek, jehož prostřednictvím se uskutečňují s EUA veškeré obchodní transakce. 
Systémem obchodovaní je volný pohyb povolenek mezi subjekty v rámci EU. 
Cena povolenek se stanovuje na základě jejich nabídky a poptávky na trhu.  

Cíle 
Plán snižování emisí je rozvržen do třech období. NAP I byl platný v období mezi léty 

2005 až 2007. NAP II je plněn od roku 2008 do roku 2012. NAP III se plánuje mezi léty 2013 
až 2020. Každé období má dané cíle a specifika ve snižování emisí. Dosažení emisních cílů 
se má naplnit s přidělením povolenek v menším množství, než je předpokládaný součet emisí 
v daném roce. Nedostatek přidělených povolenek v druhém alokačním období, a s tím 
související růst ceny povolenek, má motivovat provozovatele k zavadění nových technologií 
šetrných k životnímu prostředí [29].  

EU ETS V ČR 
Česká republika je jako nový členský stát zavázána vstoupit do EU ETS. Kjótský 

protokol, který je uzavřen se státy EU 15 se ČR přímo netýká, ale i tak je při plnění cílů 
protokolu s ním svázána individuálním závazkem. Dozor a rozhodovací pravomocí nad NAP 
v ČR byl svěřen Ministerstvu životního prostředí (MŽP). Klíčovými podklady pro tvorbu 
NAP byly údaje o emisích jednotlivých zdrojů z databáze emisí REZZO. Provozovatelé, kteří 
pro svou činnost potřebují povolenky, jsou například elektrárny, teplárny, rafinérie, koksárny, 
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cementárny, sklárny, chemické závody, výrobci a zpracovatelé kovů, hutní provozy, 
cukrovary, pivovary atd. Na území ČR se to týká přibližně 400 provozovatelů.  

Nejzajímavější body NAP II: 

• Celkový maximální alokovaný objem povolenek na období 2008 až 2012 je 509,5 
miliónu. Na každý rok připadne jedna pětina z celkového objemu. 

• Všechny povolenky budou rozděleny zdarma, s výjimkou zbývajících EUA z rezervy 
pro nové účastníky, které budou prodány v aukci. 

• V případě vystoupení zařízení ze systému EU ETS toto zařízení ztrácí nárok 
na přidělení povolenek v dalším obchodovacím období.  

• Rezerva pro nové účastníky je 1,5 milionu povolenek ročně.  
• Nevyužité povolenky z této rezervy budou prodány v aukci. 
• Obchodování s EUA se týká pouze CO2

Kjótský protokol v ČR 

. 

Propojení ČR s Kjótským protokolem je v souladu s tzv. propojovací směrnicí 
(2004/101/ES). Provozovatelé mohou použít jednotky ERU s CER až do výše 10 % 
z celkového přiděleného množství na pětileté období. Není stanoven roční limit, ani limit 
na úrovni jednotlivých zařízení. Rezerva pro projekty společné implementace JI je stanovena 
ve výši 99 389 povolenek ročně. Rozdíl mezi závazkem Kjótského cíle a celkovou alokací pro 
NAP II je plánován využít pro potřeby ostatních nástrojů mezinárodního obchodování 
s emisemi skleníkových plynů [30]. 

7.1.2 Klimaticko-energetický balíček 
Pro třetí období redukčních cílů emisí byl naplánován klimaticko-energetický balíček 

(dále jen balíček), který je platný mezi léty 2013 až 2020. Balíček byl EU přijat dne 
23. 4. 2009. Na mezinárodní úrovni byla dohoda přijata v prosinci 2009 v Kodani 
na konferenci OSN o změně klimatu. Hlavním cílem balíčku je omezit zvýšení průměrné 
globální teploty o více než 2 °C nad úroveň před průmyslovou revolucí. 

Balíček se skládá ze čtyř směrnic a jednoho rozhodnutí EU. Dohoda má zajistit růst 
potenciálu obnovitelných zdrojů napříč EU, posílit energetickou účinnost o 20 % a do roku 
2020 dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 1990, ovšem 
v případě dojednání širší celosvětové dohody se toto číslo automaticky zvýší na 30 %. 
Zároveň se musí do stejného roku zvýšit podíl spotřebované energie z obnovitelných zdrojů 
z celkové spotřeby energie na 20 %. 

Přesná čísla pro jednotlivé státy se v tomto bodě liší. ČR má cílovou hodnotu podílu 
energie z obnovitelných zdrojů stanovenou na 13 %. Největší 49% podíl má zajistit Švédsko, 
které v současné době vykazuje hodnoty kolem 40 %. Nejmenší hodnotu 10 % si vyjednala 
Malta, neboť energii z obnovitelných zdrojů skoro nevyrábí. Za případné nedodržení svých 
závazků do roku 2020 nehrozí členským státům žádná finanční penalizace. Sankce budou 
státy platit pouze tehdy, pokud od roku 2010 komisi nepředloží detailní národní plány, 
ze kterých bude jasně vyplývat, jak chtějí těchto cílů dosáhnout. Každý stát bude k celkovému 
cíli přispívat podílem, jenž je zohledňován současnou ekonomickou úrovní a danými 
přírodními podmínkami.  

Systém ETS 
Změny se týkají směrnice o evropském systému obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů po roce 2013. V současné době systém zahrnuje asi 10 000 zařízení 
v energetice a průmyslu. Tyto zdroje dohromady produkují přibližně polovinu evropských 
emisí oxidu uhličitého a 40 % emisí všech skleníkových plynů. Zbylých 60 % bude pokrývat 
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rozhodnutí o emisích mimo zdroje ETS. V současnosti se systém ETS týká především 
energetického průmyslu, hutí, rafinérií, skláren, cementáren, vápenek, papíren apod. Od roku 
2013 bude ETS zahrnovat větší množství odvětví. 

Každá povolenka představuje jednu tunu emisí oxidu uhličitého, kterou bude moci 
firma vypustit. Některé společnosti si budou muset kupovat všechny povolenky, některé 
dostanou část zdarma a některé dokonce všechny zdarma. Toto dělení se přitom odvíjí 
od začlenění firem do jednotlivých průmyslových sektorů. 

1) Systém obchodování v energetice 
Od roku 2013 budou muset podniky kupovat emisní povolenky v aukcích. Do roku 

2020 toto povede v energetice a průmyslu ke snížení skleníkových plynů o 21 % ve srovnání 
s rokem 2005. Přispět může i zavedení postupného snižování množství povolenek za rok. 
Z celkového množství povolenek bude v EU rozděleno jen 88 %. Nové členské státy, které 
vyrábějí více než 30 % energie z pevných fosilních paliv, a to především z uhlí a zároveň, 
jejichž HDP na hlavu v tržních cenách nepřesahuje 50 % unijního průměru, budou mít nárok 
na určité úlevy. Do této skupiny spadá i ČR. Skupina ČEZ, a.s. v roce 2013 nebude muset 
kupovat všechny emisní povolenky. Podle dohody se v roce 2013 rozdělí 70 % povolenek 
zdarma, přičemž jejich množství se bude muset postupně snižovat. Od roku 2020 nesmějí být 
přiděleny už žádné povolenky. Tento počet se bude vztahovat k hrubé domácí spotřebě, takže 
povolenky odpovídající vývozům elektřiny se budou muset nakupovat v aukcích, 
což v případě ČR může činit cca 15 % povolenek. Znění směrnice ovšem nezaručuje, 
že energetické podniky dané země bezplatné povolenky automaticky dostanou. 

2) Slevy pro výrobní sektory 
Ve výrobním odvětví bude prodej povolenek zaveden postupně. V roce 2013 výrobní 

sektor může získat 80 % povolenek zdarma, od roku 2020 pouze 30 % a od roku 2027 
se předpokládá zavedení prodeje povolenek na aukcích.  

3) Ocenění pro státy, které výrazně snížily emise od roku 1990 
Evropská unie ocení povolenkami zdarma státy, které od roku 1990 do roku 2005 

snížily emise skleníkových plynů o více než 20 %. Tuto podmínku splňuje 9 členských zemí 
včetně ČR. Mezi ně se rozdělí celkem 2 % ze všech povolenek v EU. ČR z tohoto podílu 
získá 4 %.  

4) Pomoc chudším státům 
 Chudší státy si mezi sebe zdarma rozdělí 10 % ze všech povolenek v EU. Definici 

chudšího státu splňuje 19 členských států včetně ČR. 

5) Úlevy pro energeticky náročný průmysl  
Odvětví s vysokou energetickou náročností, u nichž existuje vysoké riziko přesunu 

výroby mimo země EU, kde podobná legislativa platit nebude, budou dostávat celých 100 % 
povolenek zdarma. Letecká doprava bude po celé období 2013 až 2020 dostávat zdarma 85 % 
povolenek. 

Snížení emisí CO2

Toto nařízení stanovuje maximální emise CO
 z automobilů 

2 pro nové osobní automobily 
zaregistrované v EU. Podle přijatého nařízení mají být průměrné emise CO2 u nových 
automobilů sníženy do roku 2012 na 120 g CO2.km-1. Současné průměrné emise dosahují 
160 g CO2.km-1. Zlepšením technologií výroby motoru se má dosáhnout hodnoty 
130 g CO2.km-1. Dalšího 10% snížení se má docílit inovací technických zařízení. Dlouhodobý 
cíl pro průměrné emise se stanovuje od roku 2020 na hodnotu do 95 g CO2.km-1. Stanovených 
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limitů mohou výrobci automobilů dosahovat postupně. V roce 2012 budou muset 
automobiloví výrobci zajistit 130 g CO2.km-1

Paliva 

 u 65 % jejich produkce, v roce 2013 u 75 % 
produkce, v roce 2014 u 80 % produkce.V roce 2015 v celé produkci. V případě nedodržení 
stanovených limitů budou výrobcům ukládány sankce. 

Nová směrnice ukládá dodavatelům paliv povinnost snížit do roku 2020 emise 
skleníkových plynů pocházejících z těžby, dopravy a distribuce, zpracování a spalování 
pohonných látek o 6 %.  

Technologie skladování CO2 v 

Jedná se zachycování a geologické skladování CO
podzemí  - CCS 

2 v podzemí (CCS ) a tedy jeho 
izolování od atmosféry. Pokud budou projekty podporovány vládami a soukromými sektory, 
plánuje EU na tyto technologie vyhradit 300 milionů povolenek. Podle odhadů může být 
do roku 2020 v podzemí na neomezenou dobu uloženo 7 milionů tun CO2 a do roku 2030 
až 160 milionů tun. Jedná se o řadu technologických procesů, které zahrnují zachycování CO2 
z průmyslových plynů a následnou dopravu a uložení do geologických podloží. 
Technologie jsou zaměřeny na emise z výroby energie z fosilních paliv, hlavně uhlí a plynu. 
Další odvětví, kde tato technologie může být využita je výroba cementu, železa a oceli, 
zpracování ropy a zemního plynu. Členské země si musí nechat prověřit geologické podloží, 
aby při skladování CO2 

Společné úsilí o snížení emisí skleníkových plynů 

nedocházelo k problémům. Z tohoto důvodu mají jednotlivé země 
právo rozhodovat o oblastech na svém území, na nichž je možné úložiště vybudovat nebo 
případné skladování vůbec nepovolit. V Evropě zatím fungují jen zkušební zařízení. 

Toto rozhodnutí vynucuje v členských státech EU přijetí nezbytných opatření 
ke snížení emisí skleníkových plynů pocházejících ze zdrojů nenacházejících se v ETS. 
Takovými zdroji jsou malé průmyslové podniky, emise ze služeb, zemědělství a silniční 
a vodní dopravy. Nyní tyto zdroje tvoří 60% podíl. Úkolem je mezi léty 2013 až 2020 snížit 
tyto emise o 10 %. 

Obnovitelné zdroje  
Dohoda předkládá závazný 20 % cíl k navýšení podílu spotřeby energie 

z obnovitelných zdrojů energie. Zavedením biopaliv v dopravě si státy stanovily 10 % cíl. 
K dosažení shody v dostupnosti pohonných hmot a dalších aspektů byla pro všechny státy 
stanovena stejná hodnota emisního cíle pro zvýšení podílů biopaliv. Členské státy, 
které nemají možnost vyrábět biopaliva, je mohou získat odjinud. Nedostatek biopaliv EU 
pokryje z dovozu ze třetích zemí. ČR musí do roku 2020 dosáhnout 13% podílu získané 
energie z obnovitelných zdrojů. Spalování paliv biologického původu je z hlediska emisí CO2 
vyváženo, protože k jejich vzniku je nejprve CO2 z atmosféry spotřebováván a fotosyntézou 
je přeměněn na spalovanou biomasu.  

Z analýzy komise vyplývá, že splnění cílů pro obnovitelné energie bude znamenat 
úsporu od 600 do 900 milionů tun emisí CO2

7.1.3  Legislativa v ochraně životního prostředí v ČR  

 ročně, snížení spotřeby fosilních paliv o 200 
až 300 milionů tun ročně. Rozšiřováním obnovitelných zdrojů se posílí high-tech odvětví, 
které s sebou přinese nové ekonomické příležitosti a zaměstnanost [31] a [32]. 

V ČR je ochrana životního prostředí zakotvena v její legislativě. ČR se vstupem 
do EU zavázala k plnění právních smluv a předpisů, které tvoří legislativní základ EU. 
Plnit ustanovení EU se ČR zavázala s včleněním její legislativy do svého zákonodárství. 
Všechny zákony přitom vychází z principu trvale udržitelného rozvoje, jehož koncepci ČR 
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přijala ve dnech 16. a 17. června 2005 na summitu v Bruselu. Orgánem vrchního státního 
dozoru ve věcech životního prostředí je v ČR zřízen ústřední orgán státní správy a to MŽP. 
Tento orgán řídí a je mu podřízena Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a ČHMÚ.  

Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí 
Tento zákon přijatý dne 5. prosince 1991 stanovuje základní pojmy v oblasti životního 

prostředí. Protože k znečišťování životního prostředí nelze zabránit, stanovuje tento zákon 
mezní hodnoty přípustného znečištění a to tak, aby nebylo ohrožováno lidské zdraví a další 
živé organismy. V případě porušování stanovených limitů a předpisů platí fyzické a právnické 
osoby daně, poplatky, odvody a pokuty. V případě ekologické újmy je příslušný viník 
povinen uvést postihnutou část životního prostředí do předešlého stavu, nebo pokud to nebude 
možné nahradit ekologickou újmu v penězích. Osoby, které naopak chrání životní prostředí 
v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, mohou být finančně zvýhodněny. 

Zákon o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb. 
Stanovuje práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího 

ovzduší před vnášením znečišťujících látek vznikajících antropogenních činností. Zákon 
předepisuje zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozonovou vrstvu Země 
a s výrobky, jenž takové látky obsahují. Upravuje podmínky pro další snižování množství 
vypouštěných znečišťujících látek. Určuje nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících 
klimatický systém Země. Tento zákon dělí zdroje znečišťování na zdroje stacionární 
a mobilní. 

Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění a o integrovaném 
registru znečišťování 

Zákon umožňuje zabezpečit integrovaný výkon veřejné správy při povolování provozu 
zařízení. Stanovuje povinnosti provozovatelů zařízení a upravuje postup při vydávání 
integrovaného povolení. Integrované povolení obsahuje závazné emisní limity, které 
provozovatel musí plnit a to ve všech složkách prostředí. Emisní limity se opírají o údaje 
zjištěné z nejlepších dostupných technik BAT (Best Available Techniques). BATy popisují 
dosavadní nejlepší techniky a limitní hodnoty emisí pro různé průmyslové i zemědělské 
činnosti. Zákon stanovuje seznam hlavních znečišťujících látek pro stanovování emisních 
limitů. Na základě tohoto zákona se zřizuje IRZ [33].  

Vyhláška č.597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 
Vyhláškou se nařizují nejvýše přípustné hmotnostní koncentrace znečišťujících látek 

obsažených v ovzduší, tj. imisní limity. Stanovuje přípustné četnosti jejich překročení, mezní 
tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro vybrané znečišťující látky. 
Referenční hodnoty jsou stanoveny zvlášť pro ochranu zdraví a zvlášť pro ochranu vegetace 
a ekosystému. Sledované jsou i látky, které nemají stanoveny přípustné hodnoty znečišťování 
ovzduší [34].  

7.2 Nové technologie 
Ochrana životního prostředí se stala nejvyšší prioritou hutního průmyslu. Zaváděním 

nových technologií s ohledem na životní prostředí se naplňují principy udržitelného rozvoje. 
Pomocí výzkumu a vývoje bylo dosaženo významných inovací v zařízeních a technologiích. 
Vyvíjejí se technologická zařízení a postupy schopné zlepšit jakost výrobků, recyklovat 
odpad, docílit redukci emisí a to při snížené spotřebě energií. 
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7.2.1 Emise z výroby železa a oceli 
Skleníkové plyny, především CO2, CO a CH4 se vytvářejí už v přípravě výroby 

surového železa. K možným únikům CO2 může dojít při aglomeračních procesech a to během 
manipulace a výrobě aglomerátu nebo pelet, které se používají v pecích jako redukční činidla 
a paliva. Při výrobě koksu vzniká koksárneský surový plyn, který obsahuje CO, CH4 a CO2 

Vznik emisí ve vysoké peci závisí především na použitém redukčním činidle a palivu 
(jakými je koks, plasty, zemní plyn, práškové uhlí a olej). Z těchto důvodů se provádějí různá 
opatření ke snížení spotřeby energie a redukčních činidel na tunu vyrobeného železa. Proto 
se využívá  energie z odpadních plynů a vyráběných produktů. Činidla se mohou částečně 
nahradit plasty a oleji, které sníží spotřebu koksu a tím i uvolněné emise.  

. 

První emise při redukci železa mohou unikat při zavážení vsázky z klenbové části 
pece, kde nahromaděný vysokopecní plyn obsahuje nepřímé emise. Vysokopecní plyn se dále 
používá pro předehřev nebo se čistí. Emise CO vznikají z procesu předehřívání vzduchu, 
který je dmýchán ohřívači větru do prostoru pece. 

V současnosti se ve světě používají čtyři způsoby výroby oceli. Klasická vysoká pec 
(konvertor), elektrická oblouková pec (EOP), kde se přímo taví šrot, technologie redukčním 
tavením a přímou redukcí. V roce 2006 EU 27 v konvertoru vyrobila přibližně 59,8 % 
a v elektrické obloukové peci 40,2 %. V celosvětové produkci se přímou redukcí v roce 2006 
vyrobilo 6,8 %.  

Emise CO a CO2 vznikají v konvertoru během výroby oceli při sázení, odlévání, 
tavení, rafinaci a odsiřování. Při dmýchání kyslíku vzniká konvertorový plyn, který obsahuje 
velké množství CO. V obloukové peci mohou emise vznikat během tavení. Na výstupu z pece 
se díky vstřikování kyslíku tvoří plyny CO, CO2

 

 , velmi jemné částice oxidů železa a další 
složky kouřových spalin. V případě dospalování je obsah CO nižší než 0,5 %. V licí pánvi 
mohou emise vznikat během zušlechťování, nauhličování nebo oduhličování. Emise 
všeobecně mohou uniknout během celého procesu z důvodů netěsností použitých  
materiálů [35] a [36]. 

Technologie Koster - KT a EFSOP 
V EOP se provádí tavení kovové vsázky pomocí elektrického oblouku vznikajícího 

mezi grafitovými elektrodami a kovovým šrotem případně i s přídavkem surového železa. 
Konečným produktem je podle požadavku uhlíková nízkolegovaná nebo vysokolegovaná 
ocel. Techint Technologies, výrobce zařízení oceláren vyvinula kyslíkové trysky KT, 
vstřikovače uhlíku KT a multifunkční hořáky KT, které během tavení elektrodami zvyšují 
účinnosti tepelného a chemického vstupu do elektrické obloukové pece. Pro optimalizaci 
procesu Techint Technologies vyvinula měřící systém Goodfellow EFSOP. Použitím těchto 
technologií se získají úspory z hlediska energie a výrobních nákladů jak je prezentováno 
v tabulce 23. 

Tabulka 23  Výsledky použití EASOP a KT ve společnosti Tamta, převzato z [37] 

Parametr Bez KT KT + EFSOP Úspora (%) 

Elektřina (kWh.t-1 444,2 ) 389,6 12,3 
Zemní plyn (m3.t-1 13 ) 8,7 33 

Celkový vstřikovaný uhlík (kg.t-1 9,2 ) 10,3 -11 
Kyslík (m3.t-1 33,5 ) 38,4 -14,6 
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Multifunkční hořáky KT 

Multifunkční hořáky KT mohou být použity během počátečního stádia tavení šrotu, 
a nebo později pro dospalování. Účinnost systému se odvíjí podle použitých matematických 
modelů pro simulaci průniku kyslíku a oduhličení s využitím počítačové dynamiky kapalin.  

Vstřikovače uhlíku KT 
Vstřikovače uhlíku KT jsou rovněž instalovány v místě struskové čáry. Uhlík, 

který se vstřikuje do strusky, snižuje opotřebení vyzdívky, zlepšuje napěnění strusky a přenos 
energie oblouku. Vstřikováním uhlíku se snižuje obsah oxidu železnatého, který přechází 
do strusky s pozitivním dopadem na výtěžek.  

Kyslíkové trysky KT  
Kyslíkové trysky se připevní nad lázeň oceli v místě struskové čáry. Během tavení 

fungují jako hořáky a během procesu zkujňování jako nadzvukové vstřikovače kyslíku 
při rychlosti 2,5 Mach. 

EFSOP  
EFSOP měří a analyzuje odcházející spaliny CO, CO2, H2 a O2

7.2.2 Emise z fluidního spalování 

 ve čtvrtém otvoru. 
Skládá se z vodou chlazené sondy, systému pro nepřetržitou analýzu plynu, systému dohlížení 
kontroly a sběru dat a online řízení dospalování v reálném čase. Tímto procesem se zvyšuje 
účinnost chemické energie, snižují se zpracovávací náklady a zlepšuje se bezpečnost díky 
řízenému procesu [37]. 

Během spalování hnědého práškového uhlí ve fluidním kotli se musí provádět 
odsiřování spalin. Jedna z metod je odsiřování spalin pomocí suché vápencové metody, 
kdy se používá vápenec, jehož hlavní složkou je CaCO3. Konečnými produkty reakcí jsou 
oxid vápenatý (CaO), CO2, síran vápenatý (CaSO4

23 COCaOCaCO +→

) a popílek podle rovnic (29) a (30). 

 (29) 

422 CaSO1/2OSOCaO →++  (30) 

Během tohoto procesu reaguje uhlí i s oxidy železa, křemíku, hliníku, které jsou 
obsaženy v jílu za vzniku sloučenin nereagujících s SO2. Popel, který obsahuje 
i nezreagovaný CaO, se po procesu ukládá na skládkách. Složky popílku, které vyslepují 
povrch CaO jsou schopny za normálních podmínek na skládkách reagovat s CO2 za vzniku 
uhličitanů. K reakcím přispívají povětrnostní podmínky, jako déšť, který převádí CaO 
na hydroxid vápenatý. Těmito procesy se vrací do své původní minerální podoby, kterou měl 
před odsiřováním. Tyto reakce snižují CO2 z ovzduší chemisorpcí

 

 v množství uvedeném 
v tabulce 24, kde pro modelování procesu byly použity ložové a úletové popely z kotle ECK 
Generating, s.r.o., které byly uloženy v laboratoři a podrobeny modelovým podmínkám 
představujícím dešťovou vodu. 

 

 

 

 



  - 70-  
 

 

Tabulka 24  Obsah CO2 vázaný v CaCO3

Vzorek 

 před a po roce skladování, převzato z [16] 

Obsah CaCO
(% hm) 

3 
Obsah CO2 vázaný 
ve formě CaCO3

Hmotnost CO 
(% hm) 

2 
vázaná ve formě 
CaCO3

(t.rok
 po roce  

-1Původní 
stav 

) Po roce Původní 
stav Po roce 

A1 2,46 18,57 1,08 7,17 8221 
A2 0,77 12,38 0,34 4,70 5886 
A3 1,50 11,91 0,66 4,52 5211 
B1 1,81 19,16 0,80 7,27 2653 
B2 1,41 20,25 0,62 7,60 2862 
B3 0,73 11,86 0,32 4,61 1759 

Vzhledem k UNFCCC, ve které se státy zavázaly zachycovat emise z životního 
prostředí a ukládat je do vhodného geologického podloží, může být navržený způsob vhodnou 
alternativou k odstraňovaní emisí CO2

 

. Protože se reagující složky vrací do své minerální 
podoby, proto mohou být znovu využity v jiných procesech nebo uloženy do podloží. Tato 
reaktivita může být zohledněna i v ročních bilancích emisí skleníkových plynů a započítána 
mezi propady. 
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8 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo nastínit klimatické změny způsobené lidskou činností vlivem 

nadprodukce skleníkových plynů, určit konkrétní hutní, cementářské, aj. provozy nejvíce 
produkující emise v ČR a ve světě a možnosti jejich snižování. 

Stav vyprodukovaných emisí v jednotlivých odvětvích průmyslu se podařilo zjistit jen 
na úrovni členských států Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, jejichž smluvní státy musí 
odevzdávat roční inventury. Vzhledem k tomu, že všechny země nemají stanoveny stejné 
podmínky pro sledované údaje o emisích, proto nelze výstupy vždy porovnávat mezi všemi 
státy. Čína v celosvětovém měřítku produkuje nejvíce emisí a pravděpodobně zaujímá 
nejvyšší pozice ve všech sektorech. Čína, která poskytla své emisní údaje pouze za rok 1994 
vyprodukovala celkem 3 650.103 Gg CO2e. Nahlášené údaje příslušejí sektorům Energetika, 
Průmyslová výroba, Zemědělství, Odpady a LULUCF, kde vykazují emise v hodnotách 
3 008.103 Gg, 278.103 Gg , 605.103 Gg, 162.103 Gg a -407.103

Provozy, které nejvíce znečišťují prostředí bylo možno vypátrat pouze v rámci EU, 
Lichtenštejnska, Islandu a Norska. V jednotlivých průmyslových odvětvích vykazují státy, do 
Evropského registru úniku a přenosů znečišťujících látek, překročení emisních limitů. 
Porovnáním nahlášených úniků oxidu uhličitého z několika výrobních procesů v hutním 
průmyslu a cementářství, lze usoudit, že provozy nejvíce znečišťující prostředí jsou z odvětví 
zabývajících se výrobou železa a oceli kontinuálním litím. Hodnoty oxidu uhličitého z těchto 
procesů byly nahlášeny z 68 provozoven, kde uniklo o 18 % více emisí než za stejný rok 
v cementářství. Emise Německa v rámci  EU, Lichtenštejnska, Islandu a Norska reprezentují 
15% podíl se 14 provozy, které překročily emisní práh pro ohlášení do registru. Při výrobě 
cementu nahlásilo úniky nadprahového množství oxidu uhličitého celkem 146 provozoven. 
Ve Španělsku nahlásili 36 provozoven, a tak představují největší, a to 26% podíl v tomto 
odvětví. Množství vyprodukovaných emisí z hutního odvětví se odvíjí podle druhu použité 
energie a technologie zpracování. Fyzikálně-chemické pochody výrazně ovlivňují hodnoty 
emisí, neboť ty vznikají z reakcí během výroby a zpracování a jsou přímo závislé na 
vyrobeném množství. 

 Gg.  

Skleníkové plyny vyprodukované průmyslovou činností představují pro klimatický 
systém Země značnou zátěž. Snižování skleníkových plynů může dopady klimatické změny 
zmírnit, ale ne zcela eliminovat. Proto je nezbytné zaměřit se, na zavádění ekologičtějších 
technologií a alternativního využívání paliv v sektorech, kde je to možné. Pro nejzranitelnější 
složky ekosystému se musí postupně zavádět adaptační opatření, které se dokážou přizpůsobit 
stávajícím změnám. 
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