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Anotace 
V bakalá ské práci jsou uvedeny základní informace o litvínovské rafinérii 

jako provozovatele zdroj  zne iš ování ovzduší. Zahrnuje krom  platného zákona 

o ovzduší a jeho provád cích p edpis  i další právní p edpisy zabývající se problematikou 

ochrany ovzduší. Hlavní ást p edložené práce je zam ena na jednotlivé rafinérské 

technologie a jejich ásti mající vliv na zne iš ování ovzduší v etn  provozních 

a investi ních opat ení provád ných za ú elem snižování emisí škodlivých látek. V záv ru 

je uvedeno hodnocení spole nosti z hlediska jejího vlivu na kvalitu ovzduší a p isp ní 

ke zlepšení stavu životního prost edí v podkrušnohorské oblasti. 
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Summary 

In the bachelor work there is basic information stated on the Litvinov refinery 

as an operator of air pollution sources. Aside from the valid Act on Air and implementing 

regulations it contains other legal regulations dealing with the issue of air protection. 

The main part of the submitted work is focused on individual refinery technologies 

and their parts having an impact on air pollution, including operational and investment 

measures executed in order to reduce the pollutants emissions. In the conclusion there is 

an assessment of the company in terms of its impact on the air quality and its contribution 

to improvement of the Ore Mountains foothill area environment. 
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1. ÚVOD 
lov k je sou ástí p írodního prost edí, ze kterého zajiš uje své životní i kulturní 

pot eby a p írodní zdroje využívá ke svému užitku. Pro pot eby lidstva jsou z t chto zdroj  

zvlášt  významné p da, vegetace, voda a ovzduší, které jsou prakticky nevy erpatelné 

a trvale se obnovující p sobením p írodních jev  a proces . Lidé by je však m li chránit 

a nem li by je využívat neuvážen , nehospodárn  a škodliv , nebo  zajiš ují život 

a existenci všech živých organism  a také rozhodují o stavu našeho životního prost edí. 

Odv ká lidská snaha ovládnout p írodu a její nesmírné bohatství a skryté zdroje 

energie p isp la k rozvoji v dy a techniky. Avšak do nedávné doby hlavním zájmem 

spole nosti byl pouze užitek a nebyla v nována taková pozornost škodlivým zásah m 

do p írody. Tím došlo k ohrožení p irozených podmínek všech živých organism . 

Proto pé e o životní prost edí je v sou asné dob  jedním z nejzávažn jších sv tových 

problém . Nejde však jen o jeho ochranu z d vod  etických i morálních, ale jde 

o zachování nejzákladn jších podmínek, které umožní zdravý vývoj lidstva i ostatních 

organism  rostlinného a živo išného p vodu. Jedná se také o zachování p írodních zdroj , 

které lov k ke svému životu využívá. 

Bakalá ská práce je zam ena na ovzduší a jeho zne iš ování jedním subjektem, 

jímž je litvínovská rafinérie. Ta je územn  situovaná do podkrušnohorské oblasti, 

v níž kvalita ovzduší pat í, v d sledku intenzity a typ  pr myslové innosti (energetika, 

chemie, t žba uhlí), lokálních zdroj  a dopravy k nejhorším v eské republice. A to je také 

d vod výb ru tématu této práce. 

Litvínovská rafinérie má povinnost plnit legislativní požadavky z hlediska ochrany 

ovzduší i v rámci Evropské unie, jejichž hlavním cílem je zavést taková opat ení, která 

mají p isp t ke zlepšení kvality ovzduší.  

Práce zahrnuje základní informace o této rafinérii a legislativu ochrany ovzduší. 

Je zam ena nejen na jednotlivé zdroje zne iš ování ovzduší, ale také na opat ení, 

která rafinérie provádí za ú elem snižování emisí do ovzduší.  

Cíl bakalá ské práce spo ívá p edevším ve zjišt ní, jak velký vliv na kvalitu 

ovzduší má litvínovská rafinérie a jaké kroky iní k tomu, aby p isp la ke zlepšení jeho 

stavu. 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RAFINÉRII 
Litvínovská rafinérie je nejv tším eským zpracovatelem ropy. Je sou ástí 

nadnárodní spole nosti eská rafinérská, a.s., která vznikla v procesu privatizace eského 

rafinérsko-petrochemického pr myslu, do níž byla v len na k 1.1.1996. Je vlastn na 

renomovanými spole nostmi Unipetrol, Eni a Shell. Od srpna roku 2003 je  p epracovací 

rafinérií, což znamená, že zpracovává ropu dodanou jejími vlastníky, p ípadn  jejich 

tuzemskými obchodními spole nostmi. Ti realizují prodej všech výrobk  na domácím i 

zahrani ním trhu. [40] 

Historický vývoj litvínovské rafinérie je spojen s obdobím druhé sv tové války, 

resp. s výstavbou zálužské továrny na výrobu pohonných látek, zejména leteckého 

benzinu, pro pot eby n mecké armády. Rafinérie pak vznikala v povále ném období 

postupnou p em nou p vodní technologie výroby syntetických motorových paliv, založené 

na tepelném zpracování hn dého uhlí s následnou technicky i energeticky náro nou 

p em nou vzniklého dehtu na motorová paliva, na technologii zpracování ropy. První 

dodávky ropy se uskute nily již p ed šedesáti lety a od té doby se stále zvyšovaly. 

Zpracování uhlí na motorová paliva bylo ukon eno v roce 1972 a od té doby docházelo 

k dalšímu nár stu množství zpracovávané suroviny i k prohlubování jejího zpracování 

s cílem p em ny t žkých ropných podíl  na ušlechtilejší a k životnímu prost edí šetrn jší 

výrobky. 

Prvotní zpracování ropy bylo založeno na rafina ních pochodech ropných frakcí 

získaných primární destilací, tzn. benzínových, petrolejových a naftových frakcí. Zlepšení 

efektivity zpracování bylo dosaženo vakuovou destilací t žkých zbytk  z primární 

destilace. Došlo nejen ke zvýšení výroby naftových frakcí, ale získaly se tzv. olejové 

destiláty, které se dále rafinovaly na suroviny olejá ského pr myslu. 

Hydrokrakovací jednotka s p ed azenou vakuovou destilací dále zvýšila stupe  

p em ny t žkých ropných frakcí na motorová paliva a sou asn  za ala vyráb t surovinu 

vhodnou pro petrochemický komplex. Technologie Visbreaker je jednotkou termického 

krakování a je posledním stupn m hlubokého zpracování ropy, v n mž nejt žší ropné 

zbytky z vakuových destilací se m ní op t na motorová paliva.  [3, 6, 7] 
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V tšina rafinérských technologií jsou procesy s velkou spot ebou tepla, které je 

získáváno v procesních pecích spalováním plynného (p ípadn  kapalného paliva) 

s emisemi spalin do ovzduší. P i rafina ních procesech vzniká sulfan, který jednak má 

velmi nep íjemný zápach, jednak je jedovatý. V rafinérii všechny druhy vyráb ných 

benzín  (tj. automobilové i pro petrochemické zpracování) pat í do skupiny t kavých 

organických látek, jejichž páry, nejsou-li zachycovány p i skladování nebo pln ní 

do p epravních cisteren, významn  zne iš ují ovzduší. To jsou hlavní d vody, pro  jsou 

rafinérie kategorizovány jako zvlášt  velké zdroje zne iš ování ovzduší a pro  pro n  platí 

nejp ísn jší podmínky ochrany ovzduší. [3] 
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3. LEGISLATIVA  

3.1. P edpisy v oblasti ochrany ovzduší 
Základním právním p edpisem v oblasti ochrany ovzduší je zákon . 86/2002 Sb., 

který stanoví zejména práva a povinnosti provozovatel  zdroj  zne iš ování ovzduší, které 

ho zne iš ují, poškozují ozónovou vrstvu a p sobí klimatické zm ny. Dále stanoví 

podmínky pro další snižování množství vypoušt ných zne iš ujících látek p sobících 

nep íznivým ú inkem na život a zdraví lidí a zví at, na životní prost edí nebo na hmotný 

majetek a také stanoví nástroje ke snižování množství látek ovliv ujících klimatický 

systém Zem . [42] 

Zákon o ochran  ovzduší je dopln n celou adou provád cích p edpis  ve form  

na ízení vlády nebo vyhlášek Ministerstva životního prost edí: 

Na ízení vlády  
. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro n které látky zne iš ující 

ovzduší a zp sob p ípravy a provád ní emisních inventur a emisních projekcí, ve zn ní 

na ízení vlády . 417/2003 Sb. 

. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, 

ve zn ní na ízení vlády . 206/2006 Sb.   

. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší   

. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limit  a dalších podmínek provozování ostatních 

stacionárních zdroj  zne iš ování ovzduší 

. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 

stacionárních zdroj  zne iš ování ovzduší   

. 372/2007 Sb. o národním programu snižování emisí ze stávajících zvlášt  velkých 

spalovacích zdroj   [42] 

Vyhlášky 
. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 

stacionárních zdroj  zne iš ování ovzduší emitujících t kavé organické látky z proces  

aplikujících organická rozpoušt dla a ze skladování a distribuce benzinu, ve zn ní 

vyhlášky . 509/2005 Sb.   
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. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limit  zne iš ujících látek, 

úst ední regula ní ád a zp sob jeho provozování v etn  seznamu stacionárních zdroj  

podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních 

regula ních ád  a zp sob a rozsah zp ístup ování informací o úrovni zne išt ní ovzduší 

ve ejnosti, ve zn ní vyhlášky . 42/2005 Sb.  

. 362/2006 Sb. o zp sobu stanovení koncentrace pachových látek, p ípustné míry 

obt žování zápachem a zp sobu jejího zjiš ování   

. 13/2009 Sb. o stanovení požadavk  na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska 

ochrany ovzduší 

. 205/2009 Sb. o zjiš ování emisí ze stacionárních zdroj  a o provedení n kterých dalších 

ustanovení zákona o ochran  ovzduší   

. 279/2009 Sb. o p edcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových 

plyn    

Se zákonem o ochran  ovzduší souvisí další provád cí p edpisy, mezi které pat í 

zejména: 

zákon . 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování zne išt ní, o integrovaném 

registru zne iš ování a o zm n  n kterých zákon  (zákon o integrované prevenci), 

v platném zn ní  

zákon . 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plyn  a o zm n  n kterých zákon , v patném zn ní 

zákon . 25/2008 Sb. o integrovaném registru zne iš ování životního prost edí 

a integrovaném systému pln ní ohlašovacích povinností v oblasti životního prost edí 

o zm n  n kterých zákon  

na ízení vlády . 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam zne iš ujících látek 

a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do registru zne iš ování životního 

prost edí  

vyhláška . 12/2009 Sb. o stanovení postupu zjiš ování, vykazování a ov ování množství 

emisí skleníkových plyn  a formulá e žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových 

plyn   [42] 



Eva Horská: Rafinérie Litvínov a její vliv na zne iš ování ovzduší 

2010 6 

ada povinností v oblasti ochrany ovzduší má sv j základ v p edpisech Evropské 

unie, zejména v tzv. sm rnicích. Tou nejd ležit jší je rámcová sm rnice . 96/62/EC 

o hodnocení a ízení kvality ovzduší, která je dopln na ty mi tzv. dce inými 

sm rnicemi. Tyto p edpisy stanoví zejména limity pro zne išt ní ovzduší, zp sob jeho 

hodnocení a informování ve ejnosti o kvalit  ovzduší. [43] 

V sou asné dob  Ministerstvo životního prost edí p ipravuje nový zákon o ochran  

ovzduší, jehož cílem je vytvo it legislativní podmínky pro snížení a omezení rizika 

pro lidské zdraví a zát že životního prost edí v d sledku zne išt ní ovzduší a pro pln ní 

národních cíl  a mezinárodních závazk  v oblasti ochrany ovzduší. [42] 

3.2. Základní pojmy    
zne iš ující látka - jakákoliv látka vnesená do ovzduší nebo v n m druhotn  vznikající, 

která má p ímo anebo m že mít po fyzikální i chemické p em n  nebo po spolup sobení 

s jinou látkou škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zví at, na životní prost edí, 

na klimatický systém Zem  nebo hmotný majetek 

zne iš ování ovzduší - vnášení jedné nebo více zne iš ujících látek do ovzduší v d sledku 

lidské innosti vyjád ené v jednotkách hmotnosti za jednotku asu 

provozovatel zdroje zne iš ování ovzduší – právnická nebo fyzická osoba, která zdroj 

zne išt ní ovzduší skute n  provozuje, není-li taková osoba, považuje se za provozovatele 

vlastník zdroje zne iš ování 

zdroj zne iš ování ovzduší – stacionární nebo mobilní za ízení, technologie nebo jeho 

ásti, které zne iš uje nebo m že zne iš ovat ovzduší a dále plocha, na které jsou 

provád ny práce nebo innosti, které zp sobují nebo mohou zp sobovat zne iš ování 

ovzduší 

kategorizace zdroje – za azení zdroje do kategorie a skupiny v souladu se zákonem 

o ovzduší 

emise – vnášení jedné nebo více zne iš ujících látek do životního prost edí 
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emisní limit – nejvýše p ípustné množství zne iš ující látky nebo stanovené skupiny 

zne iš ujících látek nebo pachových látek vypoušt né do ovzduší ze zdroje zne iš ování 

ovzduší vyjád ené jako hmotnostní koncentrace zne iš ující látky v odpadních plynech 

nebo hmotnostní tok zne iš ující látky za jednotku asu nebo hmotnost zne iš ující látky 

vztažená na jednotku produkce nebo lidské innosti nebo jako po et pachových jednotek 

na jednotku objemu nebo jako po et ástic zne iš ující látky na jednotku objemu 

emisní strop – nejvyšší p ípustná úhrnná emise zne iš ující látky nebo stanovené skupiny 

zne iš ujících látek vznikající v d sledku lidské innosti vyjád ená v hmotnostních 

jednotkách za období 1 roku ze všech zdroj  zne iš ování ovzduší, z jejich vymezené 

skupiny nebo z jednotlivého zdroje zne iš ování ovzduší na vymezeném území 

imise – zne išt ní ovzduší vyjád ené hmotnostní koncentrací zne iš ující látky nebo 

stanovené skupiny zne iš ujících látek 

imisní limit – hodnota nejvýše p ípustné úrovn  zne išt ní ovzduší vyjád ená v jednotkách 

hmotnosti na jednotku objemu p i normální teplot  a tlaku  

pachové látky – látky nebo sm s, které zp sobují obt žující pachový vjem, 

charakterizované pachovou jednotkou 

p ípustná tmavost kou e – nejvýše p ípustný stupe  zne išt ní ovzduší vyjád ený 

zabarvením kou ové vle ky nebo zjišt ný v kou ovodu metodou stanovenou provád cím 

právním p edpisem 

t kavá organická látka (VOC) – jakákoli organická slou enina nebo sm s organických 

slou enin, s výjimkou methanu, jejíž po áte ní bod varu je menší nebo roven 250 °C, 

p i normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa 

klimatický systém Zem  - veškerá atmosféra, hydrosféra, biosféra, geosféra a jejich  

vzájemné p sobení 

nejlepší dostupná technika (BAT) – nejú inn jší a nejpokro ilejší stupe  vývoje použitých 

technologií a zp sob  jejich provozování, které jsou vyvinuty v m ítku umož ujícím 

jejich zavedení v p íslušném hospodá ském odv tví za ekonomicky a technicky 

p ijatelných podmínek a zárove  jsou nejú inn jší v dosahování vysoké úrovn  ochrany 

životního prost edí jako celku. [42] 
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4. VLIV RAFINÉRIE NA ZNE IŠ OVÁNÍ OVZDUŠÍ  
Litvínovská rafinérie provozuje zdroje, které mají vliv na zne iš ování ovzduší, 

proto se na ní vztahují p íslušné povinnosti dané platnými právními p edpisy. Základní 

pojmy a zásady ochrany ovzduší jsou vymezeny, v souladu s p íslušnými právními 

p edpisy, ve vnit ním dokumentu spole nosti. Jedná se o sm rnici . 207 „Ovzduší“, 

která je platná pro všechny zam stnance a kontraktory spole nosti. [33] 

4.1. Základní povinnosti provozovatele   
Rafinérie je právnickou osobou, která má dle zákona o ovzduší povinnost omezovat 

a p edcházet zne iš ování ovzduší a snižovat množství zne iš ujících látek, které p i své 

podnikatelské innosti vypouští do ovzduší. [42] 

Do provozu smí uvád t a provozovat zdroje pouze v souladu s podmínkami 

ochrany ovzduší, které jsou uvedeny v integrovaném povolení krajského ú adu a v souladu 

s technickými podmínkami stanovenými výrobcem za ízení. Integrované povolení, 

které bylo vydáno litvínovské rafinérii rozhodnutím Krajského ú adu Ústeckého kraje 

dne 15.12.2003, bylo pozd ji n kolikrát m n no a dopl ováno v souvislosti s novými 

investi ními projekty. [5] 

S tím souvisí i provozní ád, který má spole nost vypracován pro jednotlivé zdroje 

zne iš ování ovzduší. Jedná se o soubor technicko-provozních parametr  a technicko-

organiza ních opat ení k zajišt ní provozu zdroj , v etn  opat ení ke zmír ování pr b hu 

a odstra ování d sledk  havarijních stav  v souladu s podmínkami ochrany ovzduší. 

Jeho obsah je stanoven vyhláškou . 205/2009 Sb. [30, 42] 

Specialisté ochrany životního prost edí vedou knihu zdroj , která obsahuje všechny 

zdroje litvínovské rafinérie, jejich základní identifika ní znaky a n které další údaje 

p edepsané pro provozní evidenci zdroj , jejíž vedení se ídí vyhláškou . 205/2009 Sb. [8] 

V za ízení ke spalování paliv rafinérie spaluje jen paliva ur ená výrobcem za ízení, 

pop ípad  jiná paliva, jejichž spalování bylo odsouhlaseno krajským ú adem. [5] 

Další d ležitou povinností spole nosti je dodržovat emisní limity i další podmínky 

provozu zdroj , které jsou stanoveny na ízením vlády . 146/2007 Sb., na ízením vlády 

. 475/2009, vyhláškou . 205/2009 Sb. a platným integrovaným povolením. [5, 42] 
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Zásadní inností je pravidelná kontrola t snosti za ízení v etn  vnit ních a vn jších 

potrubních rozvod  a neprodlené odstra ování zjišt ných net sností, aby byly 

minimalizovány tzv. fugitivní (rozptýlené) emise. [33] 

V p ípad  výskytu nebezpe ného stavu ohrožujícího kvalitu ovzduší je organizace 

povinna bezodkladn  tento stav odstranit, init opat ení k p edcházení havárií a podat 

o tomto stavu hlášení orgánu ochrany ovzduší. [33] 

V p ípad  havárie je povinnost ohlásit ji orgán m ochrany ovzduší a dalším 

p íjemc m hlášení dle vnit ního dokumentu spole nosti, jímž je Sm rnice . 116 

„Hlášení, evidence a vyšet ování p í in vzniku mimo ádných událostí“, a to bezprost edn  

po jejím zjišt ní, nejdéle však do 24 hodin od jejího vzniku. Je platná pro všechny 

zam stnance a kontraktory pracující v prostorách a na pracovištích rafinérie. [32, 33] 

Spole nost musí zajiš ovat opat ení vyplývající z regula ního ádu pro smogové 

situace p i vyhlášení signál  regulace. [33] 

eské inspekci musí ohlašovat údaje o zahájení nebo trvalém ukon ení provozu 

zdroje v etn  zm n podmínek provozování do 15 dn  od vzniku t chto skute ností. [33] 

Rafinérie má ze zákona o ovzduší povinnost umožnit pracovník m eské inspekce 

životního prost edí i jiných orgán  ochrany ovzduší nebo jimi pov eným osobám p ístup 

ke zdroj m za ú elem zjišt ní množství emisí, kontroly zdroj  a jejich provozu, 

na požádání zp ístupnit ve ejnosti informaci o zne iš ování ovzduší ze zdroj  

a o opat eních k omezení tohoto zne iš ování. [42] 

Další povinností litvínovské rafinérie (provozovatele stacionárních technických 

jednotek v jedné lokalit ) je ohlašovat údaje do tzv. integrovaného registru zne iš ování 

(IRZ) dle zákona . 76/2002Sb., na ízení vlády . 25/2008 Sb. (v návaznosti na evropské 

na ízení . 166/2006/ES) a na ízení vlády . 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 

zne iš ujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do IRZ. Jedná 

se o ve ejn  p ístupný informa ní systém emisí a p enos  vybraných zne iš ujících látek. 

Rafinérie ohlašuje množství zne iš ujících látek v únicích (do ovzduší, vody a p dy) nebo 

v p enosech (v odpadních vodách, v odpadech) pouze v p ípad , že je množství 

zne iš ujících látek vyšší než stanovený ohlašovací práh, p ípadn  je-li p ekro eno 

množství produkovaných odpad  (stanoven ohlašovací práh pro nebezpe né odpady 2 t/rok 

a pro ostatní odpady 2 000 t/rok).  [41] 
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4.2. Provozní evidence zdroj  
Vedení provozní evidence za každý jednotlivý zdroj a rozsah údaj  poskytovaných 

orgán m státní správy se ídí zákonem o ochran  ovzduší a jeho provád cím p edpisem 

(vyhláškou . 205/2009 Sb.), který musí respektovat všichni provozovatelé zdroj . 

Litvínovská rafinérie proto vede provozní evidenci, jejíž sou ástí jsou záznamy 

o souhrnném m sí ním a ro ním vyhodnocení provozu zdroj . [33, 42] 

Provozní evidence krom  stálých údaj  (nutných k identifikaci zdroje – nap . název 

podniku, název za ízení, jméno osoby zodpov dné za chod za ízení jako celku)  

a prom nných údaj  o provozu zdroje (nap . teploty, pr toky, spot eba paliv a surovin, 

obsah kyslíku ve spalinách aj.) obsahuje také údaje o poruchách a zp sobu jejich 

odstra ování i údaje o haváriích a zp sobu jejich likvidace. Stálými údaji zdroje jsou 

i technická data, jako typ za ízení, jeho umíst ní v podniku, tepelný výkon, typ ho ák  

apod. D ležitou sou ástí provozní evidence jsou i hlášení eské inspekci životního 

prost edí o zahájení a trvalém ukon ení provozu zdroje a hlášení o zm nách podmínek 

provozování zdroje. [33, 42] 

Za vedení údaj  provozní evidence odpovídá vedoucí výrobní sekce nebo jím 

pov ený zam stnanec. Soust e uje veškeré údaje (zejména prom nné) o jednotlivých 

zdrojích tak, aby byly v souhrnné a p ehledné form  k dispozici kontrolním orgán m. [33] 

Stálé a vybrané prom nné údaje v etn  jejich vyhodnocení za uplynulý m síc 

p edává vedoucí výrobní sekce rafinérie (nebo jím pov ený zam stnanec) specialistovi 

ochrany životního prost edí, který je za rafinérii vyhodnocuje. Souhrnnou provozní 

evidenci každého stacionárního zdroje rafinérie za kalendá ní rok pak zpracovává tak, 

aby byla podle platné legislativy p edaná p íslušnému krajskému ú adu nejpozd ji 

do 31. b ezna následujícího roku. [33, 42] 

Provozní evidence v etn  souvisejících doklad  rafinérie archivuje po dobu 

nejmén  p ti let. [33, 42] 

Orgán ochrany ovzduší má právo provozní evidenci zdroje kontrolovat a na základ  

jeho žádosti mu provozovatel zdroje musí tyto údaje kdykoli poskytnout. [33, 42] 
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4.3. Kategorizace zdroj   
Podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší se stacionární zdroje d lí do ty  

kategorií: na zvlášt  velké, velké, st ední a malé, a to dle tepelného p íkonu nebo výkonu. 

[42] 

P ehled d lení dle uvedeného principu je uveden v tabulce . 1. 

Tabulka . 1 - Spalovací procesy podle tepelného p íkonu nebo výkonu  [41] 

Kategorie zdroje Charakteristika 

zvlášt  velký    (ZV) jmenovitý tepelný p íkon 50 MW a vyšší bez ohledu na tepelný výkon 

velký                  (V)    jmenovitý tepelný výkon vyšší než 5 MW do 50 MW se jmenovitým 
tepelným p íkonem pod 50 MW 

st ední                (S) jmenovitý tepelný výkon od 0,2 MW do 5 MW (v etn ) 

malý                   (M) jmenovitý tepelný výkon nižší než 0,2 MW 
 

V rámci ízení o vydání integrovaného povolení pro litvínovskou rafinérii vydal 

Oblastní inspektorát eské inspekce životního prost edí novou kategorizaci zdroj  

zne iš ování ovzduší, na základ  které je v tšina zdroj  za azena mezi velké a zvlášt  

velké a zp ísnila podmínky jejich provozu. Rozhodnutí o kategorizaci zdroj  bylo vydáno 

dne 20. íjna 2003. [31] 

Kategorie jednotlivých zdroj  litvínovské rafinérie je uvedena v Provozním ádu 

a také v p íslušných provozních p edpisech. Za azení jednotlivých zdroj  zne iš ování 

ovzduší v etn  jejich popisu je také uvedeno v následující kapitole.  [30] 

4.4. Zdroje zne iš ování ovzduší 
Zdroje zne iš ování ovzduší se dle zákona o ochran  ovzduší d lí na mobilní 

a stacionární. Litvínovská rafinérie provozuje stacionární zdroje (nepohyblivé), které jsou 

podle technického a technologického uspo ádání d leny na spalovací a ostatní za ízení. 

[33, 42] 

Hlavními zdroji zne iš ování ovzduší v rafinérii jsou zejména spalovací procesy 

(procesní pece a havarijní pochodn ), bodové i rozptýlené zdroje emisí uhlovodík , 

incinerátor oxidace asfaltu a jednotky pro výrobu kapalné síry procesem Claus. [8, 30] 
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4.4.1. Procesní pece 
P i každém spalování vznikají škodlivé látky (oxid si i itý, oxidy dusíku, 

oxid uhelnatý, oxid uhli itý, tuhé látky, sirovodík a uhlovodíky), které zne iš ují ovzduší, 

a proto operáto i rafinérie musí ídit spalovací proces tak, aby t chto látek vznikalo 

co nejmén . [33, 36] 

Procesními pecemi jsou vybaveny následující zdroje: 

Atmosféricko-vakuová destilace (AVD)     
Technologický celek AVD je velkým zdrojem zne iš ování ovzduší, jehož ú elem 

je destila n  rozd lit primární ropu na užší frakce (benzín, petrolej, plynový olej, lehký 

topný olej, vakuové destiláty a destila ní zbytek – asfalt), které se pak zpracovávají 

v návazných rafinérských procesech. Z d vodu minimalizace chloridové koroze 

destila ního za ízení se p ed destilací surová ropa v elektrickém odsolování zbavuje 

chlorid , které jsou v rop  obsaženy. 

Sou ástí technologie AVD je pec atmosférické destilace (surovinou je odsolená 

a odflešovaná ropa) a pec vakuové destilace (surovinou je mazut), ve kterých se spaluje 

plynné palivo. V peci vakuové destilace se spaluje i odsí ený nezkondenzovatelný plyn 

(NKP). Spaliny pecí odcházejí do spole ného komína. [13, 30] 

Kompaktní blok Nové rafinérie Litvínov (KB NRL)   
KB NRL je za azen jako zvlášt  velký technologický zdroj, který slouží jednak 

k odsolení a primární destilaci ropy na kapalné frakce (benzín, petrolej, plynový olej, lehký 

topný olej a mazut), jednak k dalšímu zpracování benzínu, petroleje a plynového oleje.  

Sou ástí tohoto technologického celku jsou ty i pece tzv. severního kou ovodu 

(pro atmosférickou destilaci, pro hydrogena ní rafinaci petroleje a dv  pro hydrogena ní 

rafinaci plynového oleje), t i pece tzv. jižního kou ovodu (dv  pro nást ik hydrogena ní 

rafinace benzínu a jedna pro semiregenerativní reforming) a jedna pec pro izomerizaci. 

Spaluje se v nich plynné palivo. Krom  izomerizace jsou spaliny ze všech pecí odvád ny 

do spole ného komína.  

Tato jednotka je složitým za ízením, jehož sou ástí je také havarijní pochode  

(fléra), sloužící k havarijnímu spalování plyn  z technologických soubor  NRL. Jsou na ni 

napojeny i plyny z jednotky reformingu CCR a z jednotky Visbreaker.  
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Na ho ákové hlavici fléry jsou osazeny a trvale zapáleny t i pilotní ho áky (každý 

z nich je opat en dálkovým zapalovacím za ízením). Pro bezdýmé spalování je p ivedena 

vodní pára do st edu ho áku i do trysek umíst ných po obvodu ho áku. Množství páry je 

ovládáno ru n  dálkov .  [16, 17, 18, 19, 21, 30] 

P íprava surovin pro petrochemii (PSP) 
Jednotka PSP je velkým technologickým zdrojem zne iš ování ovzduší, jejíž 

sou ástí jsou krom  velkých spalovacích zdroj  (pec vakuové destilace, ty i pece št pné 

jednotky) také st ední technologické zdroje (dv  nádrže na skladování surovin a dv  nádrže 

na skladování produkt ). Samostatným komínem je opat ena pec vakuové destilace a nová 

pec št pné jednotky, ostatní pece mají komín spole ný. V pecích se spaluje plynné palivo. 

V peci vakuové destilace navíc i odsí ený nezkondenzovaný plyn (NKP). 

Ú elem hydrokrakovací jednotky je p em nit t žké ropné frakce na leh í látky. 

Vakuovou destilací se rozd lí mazut, který je základní surovinou PSP, na vakuový plynový 

olej, t i vakuové bo ní destiláty (lehký – LVD, t žký – TVD, erný destilát) a destila ní 

zbytek (primární asfalt). 

Bo ní olejové destiláty jsou pak nást ikem št pné jednotky, v níž probíhá 

katalytické hydrokrakování ve vodíkové atmosfé e. Vzniklý hydrokrakát se následn  

rozdestiluje na jednotlivé frakce. 

Petrochemická surovina se dodává do Unipetrolu RPA, ostatní frakce se dále 

zpracovávají v rafinérii. 

Sou ástí technologického celku PSP je i havarijní pochode  opat ená dv ma 

ho áky (jeden spaluje uhlovodíkové plyny s obsahem sulfanu do 10 % obj. a druhý 

odplyny s obsahem sulfanu nad 10 % obj.). Pro bezdýmé spalování je p ivedena vodní pára 

do trysek umíst ných po obvodu ho áku.   [30, 38] 

Katalytický kontinuální reforming (CCR)  
Jedná se o velký technologický zdroj, jehož sou ástí je pec reformingových 

reaktor  a reboilovací pec, které spalují plynné palivo.  

Podstatou procesu je reformování benzínu s kontinuální regenerací katalyzátoru. 

Surovinou je t žký benzín z KB NRL ve sm si s t žkým benzínem z jednotky PSP.  
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Probíhají p itom jednak reakce produkující vodík (aromatizace naftén  

a dehydrocyklizace parafin ), jednak izomeriza ní reakce, které vodík neprodukují. 

V procesu vzniklé aromatické i izoparafinické uhlovodíky jsou oktanov  bohatou složkou 

pro výrobu automobilových benzín .  

Technologické za ízení reformingu CCR je napojeno na polní ho ák jednotky 

KB NRL.  [22, 30] 

Hydrogena ní komory  
Technologický celek hydrogena ní komory je velkým zdrojem zne iš ování 

ovzduší, sloužící p edevším k vysokotlaké hydrogena ní rafinaci (odsí ení) ropných 

destilát , která se provádí v atmosfé e cirkulujícího vodíkového plynu za tlaku, pot ebné 

teploty a p ítomnosti katalyzátoru. Z cirkula ního plynu se odstra uje sulfan 

ve vysokotlaké vypírce roztokem monoetanolaminu. Vedle sirných látek jsou 

hydrogenovány i slou eniny dusíku a kyslíku. 

Zdrojem zne iš ujících látek jsou spalovací pece pro hydrogena ní komoru . 11, 

12 a pece pro destilaci C a D, ve kterých se používá plynné palivo.  [10, 11, 30] 

Hydrogena ní rafinace plynového oleje  
Jedná se o technologickou jednotku za azenou jako velký zdroj, jehož sou ástí jsou 

dv  pece - pec nást iku a reboilovací pec, jejichž spaliny jsou zavedeny do spole ného 

komína. Palivem pecí je rafinérský plyn.  

Hydrogena ní rafinace plynového oleje, nebo-li komora 5,6 slouží k odsí ení 

st edních ropných frakcí, které probíhá za tlaku a pot ebné teploty na katalyzátoru 

a v prost edí vodíkového plynu. V procesu se odbourá chemicky vázaná síra a p em ní 

se na sulfan. Z reak ní sm si se odd lí vodíkový plyn, který se vrací do procesu. 

Ve stripovací kolon  se oddestiluje tzv. divoký benzín a plynné složky a ze spodu kolony 

se odtahuje odsí ená st ední ropná frakce. Sulfan se vypírá v aminové vypírce.  [9, 30] 

Visbreaker (VBU)  
Technologie Visbreaker pat í mezi velké zdroje zne iš ování ovzduší. Je jednotkou 

hlubokého zpracování ropy, která je zam ena na dosažení vysokých výt žk  sv tlých 

produkt  (zejména benzínu a nafty).  
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Technologicky se jedná o termální nekatalytický proces s reaktorem. Surovinou 

jsou destila ní zbytky vakuové destilace ropy ve sm si s t žkými vakuovými destiláty. 

Destila ní zbytek vakuové kolony VBU se používá pro výrobu vodíku parciální 

oxidací, p ípadn  se p idává do suroviny pro oxidaci asfaltu nebo vymíchává do t žkého 

topného oleje. Kapalné destiláty se hydrogena n  odsi ují a jsou složkami pro výrobu 

motorových paliv. 

Palivem pece je zemní plyn.  [23, 30] 

4.4.2. Za ízení pro likvidaci odplyn  

Havarijní pochodn   
Zdrojem škodlivých látek jsou také havarijní pochodn  (zvané též polní ho áky 

nebo fléry), které jsou koncovým stupn m bezpe nostních systém  a slouží ke spálení 

plyn  z odfuk  pojistných ventil  a ke spalování procesních plyn  p i nestandardních 

stavech za ízení (najížd ní, sjížd ní, poruchy apod.).  

Spalování na polním ho áku však musí probíhat tak, aby spalovací režim byl 

optimální, nedocházelo k úniku nespálených ho lavých plyn  a ani ke spalování za zvýšené 

tmavosti kou e.  

V litvínovské rafinérii jsou provozovány t i fléry – jedna je v komplexu jednotky 

NRL, druhá v komplexu PSP a t etí je sou ástí za ízení pro výrobu zkapaln ných 

uhlovodíkových plyn .  

Ú elem polních ho ák  není využití uvoln ného tepla, a proto jsou za azeny 

k ostatním stacionárním zdroj m zne iš ování ovzduší.  [14, 28, 30, 38] 

Incinerátor oxidace asfaltu  
Proces oxidace asfaltu je kategorizován jako zvlášt  velký technologický zdroj, 

který slouží k úprav  reologických vlastností asfaltu získaného vakuovou destilací t žkých 

ropných frakcí. 

P i oxidaci asfaltu dochází k chemickým zm nám, nar stá obsah asfaltén  a klesá 

množství živic. Oxidovaný asfalt, který je produktem jednotky, se od erpává z reaktoru 

do tankovišt .  
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Vlastní incinerátor je pec s kotlem na využití odpadního tepla, v níž se spalují 

odpadní plyny uvol ované v oxida ních reaktorech. 

Palivem ho áku incinerátoru je zemní plyn.  [12, 30] 

Výroba síry procesem Claus   
Technologický celek výroby síry je zvlášt  velkým zdrojem zne iš ování ovzduší 

a zahrnuje t i jednotky procesu Claus, jednotku Sulfreenu, incinerátor, sklad kapalné síry 

(vyrobené a odplyn né) a pln ní kapalné síry do železni ních i silni ních cisteren. 

Claus v proces zpracovává plyny obsahující sulfan vznikající v rafinérii jako 

vedlejší produkt termických a hydrorafina ních rozkladných reakcí a také kyselý plyn 

dodávaný Unipetrolem RPA z procesu výroby vodíkového plynu parciální oxidací ropných 

zbytk .  

Konverze sulfanu na elementární síru spo ívá v jeho áste ném spalování v proudu 

vzduchu (plamenné spalování) na oxid si i itý a na následné reakci oxidu si i itého 

se zbývajícím sulfanem (tzv. Clausova reakce) za p ítomnosti katalyzátoru (katalytická 

oxidace) na síru a vodní páry. 

Sulfreen je za ízením druhého stupn  katalytické p em ny v prvním stupni 

nekonvertovaného sulfanu a je spole ný pro všechny jednotky Claus. 

Sulfanové plyny bez obsahu pavku se smíchají a pak zpracovávají 

na samostatných a paraleln  azených jednotkách Claus (ozna eny II, III a IV).  

Pro zpracování sulfanového plynu s obsahem pavku je uzp sobena jednotka 

Claus III, ve které se pavek p em ní na vodní páru a dusík, ímž se zabrání vzniku 

si i itanu amonného, který by se mohl ukládat ve form  taveniny na povrchu katalyzátoru. 

Incinerátor termickým pochodem odstra uje zbytky sulfanu, p ípadn  jiné sirné 

látky vzniklé v procesu a páry síry, které jsou v plynu vystupujícím ze Sulfreenu. Odpadní 

plyn z incinerátoru, vypoušt ný do ovzduší komínem, za standardního provozu nesmí 

obsahovat více než 10 mg/m3 sulfanu. 

V jednotlivých pecích se spaluje zemní plyn a áste n  plyn procesní.  [15, 30] 
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Rekupera ní jednotka (VRU)  
Jednotka VRU, nebo-li rekupera ní jednotka, je za ízení pro zachycování plyn  

a par uhlovodík  p edevším z pln ní benzínu do železni ních nebo silni ních cisteren 

a ze všech tank  s pevnou st echou používaných k jeho skladování. Páry benzínu jsou 

odvád ny do rekupera ní jednotky v tlakov  t sném potrubí. 

Plyny a páry uhlovodík  jsou zachycovány sorbentem (aktivním uhlím), jehož 

regenerace se provádí vakuovým odsátím. Desorbované uhlovodíkové plyny a páry 

se zachycují do benzínu a v n m se vracejí zp t do výrobního procesu.  [29, 30] 

4.4.3. Bodové zdroje emisí t kavých organických látek   
Bodovými zdroji emisí t kavých organických látek (VOC) jsou zejména nádrže 

a tanky surovin, meziprodukt  i výrobk  a plnící stanice železni ních i silni ních cisteren, 

které nejsou napojeny na VRU. Tato za ízení zne iš ují ovzduší uhlovodíkovými plyny 

a parami.  [26, 27, 30] 

4.4.4. Zdroje fugitivních emisí   
Zdrojem fugitivních emisí v rafinérii jsou tzv. rozptýlené zdroje. Jedná se o r zné 

komponenty za ízení (nap . p írubové spoje, ucpávky kompresor  apod.), za standardního 

provozu t sné. Dojde-li však ke ztrát  jejich t snosti, stávají se místem úniku provozních 

médií, v tšinou uhlovodíkových látek, které zne iš ují ovzduší.  

Úniky z rozptýlených zdroj  také zvyšují provozní ztráty ( ímž zhoršují ekonomiku 

výrobního procesu) a vytvá ejí místa zvýšeného rizika vzniku požáru nebo výbuchu, 

protože se jedná o látky ho lavé a v plynné sm si se vzduchem výbušné. 

V litvínovské rafinérii se používá tzv. programu LDAR (Leak Detection 

And Repair = únik zjisti a odstra ), který spo ívá v monitorování t snosti jednotlivých 

komponent za ízení citlivým p ístrojem, který zjistí i velmi nepatrný únik, a okamžitém 

odstran ní net snosti (nap . dotažením spoje nebo ucpávky), je-li to za provozu za ízení 

možné. V p ípad , že nelze net snost ihned odstranit, je toto místo ozna eno, dále 

sledováno a opraveno p i nejbližším odstavení za ízení nebo jeho ásti. 

Program LDAR použila rafinérie jako první v republice a od roku 1993 je trvale 

uplat ován. Stal se sou ástí pé e o integritu za ízení (jeho p ipravenost k bezpe nému 

provozu p i plném zpracovatelském výkonu), je trvalou sou ástí pé e o za ízení a je 
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za azován do plánu inností každý rok. Zprávu o m ení a jeho výsledcích vyhotovuje 

m ící firma za kalendá ní rok. V roce 2009 byl celkový po et prom ených komponent 

šedesátšest tisíc. Zastoupení net sných komponent v za ízení kleslo za posledních p t let 

z 1,283 na 0,518 %.  [36, 37] 

4.5. Emisní limity    
Emisní limity ur ují nejvýše p ípustné množství zne iš ující látky nebo stanovené 

skupiny látek nebo pachových látek vypoušt né do ovzduší. Jsou vyjád ené obvykle jako 

hmotnostní koncentrace zne iš ující látky v odpadních plynech nebo jako hmotnostní tok 

zne iš ující látky za jednotku asu nebo hmotnost zne iš ující látky vztažená na jednotku 

produkce nebo lidské innosti nebo jako po et pachových jednotek na jednotku objemu 

nebo jako po et ástic zne iš ující látky na jednotku objemu.  

Pro stacionární zdroje se dle zákona o ochran  ovzduší d lí na obecné a specifické 

limity. Obecné limity ur ují p ípustnou úrove  zne iš ování ovzduší pro jednotlivé 

zne iš ující látky nebo jejich stanovené skupiny, tmavost kou e a p ípustnou míru 

obt žování zápachem a intenzitu pach . Specifické emisní limity jsou stanoveny  

u jmenovit  uvedených stacionárních zdroj  bez p ihlédnutí k obecným limit m.   

N které zdroje zne iš ování ovzduší mají stanoveny krom  uvedených emisních 

limit  také další podmínky jejich provozu, které emisní limity nahrazují nebo dopl ují. 

Technickými podmínkami provozu za ízení se rozumí údaje uvedené v provozním 

p edpisu daného zdroje pro správnou obsluhu za ízení, nap . tlak paliva na ho ácích, pom r 

paliva se vzduchem apod. Technické podmínky provozu udává výrobce za ízení.  

Emisní limity zdroj  v rafinérii jsou stanoveny na ízením vlády . 615/2006, 

. 146/2007 a vyhláškou . 355/2002 Sb. v platných zn ních a integrovaným povolením. 

Jsou uvedeny v tzv. knize zdroj  a jsou k dispozici i na intranetové síti spole nosti, 

aby byly p ístupné všem zam stnanc m rafinérie. Za jejich aktuálnost odpovídají 

specialisté ochrany životního prost edí. Avšak za seznámení s emisními limity 

a technickými provozními podmínkami provozu zdroj  je odpov dný vedoucí výrobní 

sekce.  

Na základ  integrovaného povolení musí být provozem všech spalovacích zdroj  

litvínovské rafinérie v etn  jednotky rekuperace plyn  a par uhlovodík  dodrženy obecné 
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emisní limity.  Pro jednotku výroby síry byly ur eny integrovaným povolením specifické 

emisní limity i další podmínky provozu. [5, 33, 42] 

P ehled stacionárních zdroj  litvínovské rafinérie, jejich kategorizace 

a stanovených emisních limit  je uveden v tabulce . 2. 

Tabulka . 2 - Emisní limity stacionárních zdroj  litvínovské rafinérie (v mg/m3)  [5] 

Jednotka Zdroj Palivo SO2 NOx CO TL H2S VOC benzen

 AVD - atmosférická pec V RP 900 200 100 50 nest. nest. nest.

 AVD - vakuová pec V RP 900 200 100 50 nest. nest. nest.

 NRL - sever ZV RP 400 200 50 5 nest. nest. nest.

 NRL - jih ZV RP 400 200 50 5 nest. nest. nest.

 Izomerizace S ZP nest. 200 100 nest. nest. nest. nest.

 VD PSP V RP 900 200 100 50 nest. nest. nest.

ZP nest. 200 100 nest. nest. nest. nest.

 ŠJ PSP V ZP 35 200 100 nest. nest. nest. nest.

 CCR - reformingová pec V RP 900 200 100 50 nest. nest. nest.

 CCR - reboilovací pec S RP 900 200 100 50 nest. nest. nest.

 Komora 11 V ZP nest. 200 100 nest. nest. nest. nest.

 Komora 12 V ZP nest. 200 100 nest. nest. nest. nest.

 C destilace S RP 900 200 100 50 nest. nest. nest.

 D destilace V RP 900 200 100 50 nest. nest. nest.

 Komora 5,6 V RP 35 200 100 15 nest. nest. nest.

 VBU V ZP nest. 200 100 nest. nest. nest. nest.

 OXA ZV ZP 2500 400 400 nest. nest. nest. nest.

 Claus ZV ZP 1,4 500 800 nest. 10 nest. nest.

 VRU V - nest. nest. nest. nest. nest. 150 5  
Poznámky k tabulce: 

ZP = zemní plyn, RP = rafinérský plyn, nest. = nestanoven 

erven  ozna ené hodnoty jsou zp ísn né emisní limity, vydané integrovaným 

povolením p íslušného krajského ú adu.  

V p ípad  Výroby síry procesem Claus hodnota emisního limitu 1,4 je m rná 

výrobní emise slou enin síry p epo tená na síru vyjád ená v procentech a vztažená 

na jednu tunu vyrobené síry.  

U jednotky VRU je emisní limit pro t kavé organické látky a benzen vyjád ený 

jako celkový organický uhlík a nesmí být p ekro en, pokud hmotnostní tok všech t kavých 

organických látek krom  metanu v odpadním plynu je vyšší než 3 kg/h a je-li hmotnostní 

tok benzenu v odpadním plynu vyšší než 50 g/h. 
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4.6. Zjiš ování množství emisí    
Množství emisí zjiš uje provozovatel zdroje m ením, výpo tem (hmotovou 

bilancí) se zjiš ují v p ípadech, nelze-li dostupnými technickými prost edky zaru it, 

že m ení odráží skute ný stav zne iš ování ovzduší. M ením se zjiš ují emise 

t ch zne iš ujících látek nebo jejich stanovených skupin, pro které má zdroj ur eny emisní 

limity nebo které jsou požadovány krajským ú adem nebo inspekcí.   

4.6.1. Jednorázové m ení  
U všech zvlášt  velkých, velkých a st edních zdroj  (krom  jednotky Claus)  

provádí litvínovská rafinérie jednorázové m ení, a to v míst , za kterým již nedochází 

ke zm nám složení odpadních plyn  vypoušt ných do vn jšího ovzduší. Popis místa 

odb ru vzork  nebo m ení je uveden v provozním ádu spole nosti. 

Jednorázová m ení zdroj  se provád jí ke dni uvedenému v povolení vydaném 

krajským ú adem k uvedení zdroje do provozu (trvalého nebo zkušebního) 

nebo v integrovaném povolení. M ení spole nost provádí po každé zm n  paliva, 

p ípadn  suroviny nad rámec schváleného provozního ádu a také po každém významném 

a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení za ízení stroje, který by mohl vést ke zm n  

emisí. 

U zvlášt  velkých zdroj  se jednorázové m ení provádí dvakrát za kalendá ní rok, 

nejd íve po uplynutí 3 m síc  od data posledního m ení. U velkých zdroj  jedenkrát 

za rok, nejd íve po uplynutí 6 m síc  od data posledního m ení. U st edních zdroj  

s tepelným výkonem 1 MW a vyšším se m ení provádí jednou za t i roky a nejd íve 

po uplynutí 18 m síc  od data posledního m ení, u ostatních st edních zdroj  jednou 

za 5 rok  a nejd íve po uplynutí 30 m síc  od data posledního m ení. 

Jednorázové m ení je provád no osobou (m ící skupinou), která je držitelem 

platné autorizace k takovému m ení a která pak provádí vyhodnocení výsledk  z m ení 

dle vyhlášky . 205/2009 Sb.  

Termín autorizovaného m ení navrhuje provozovatel rafinérie, specialista 

životního prost edí projedná navržený termín s m ící skupinou a oznámí termín 

autorizovaného m ení eské inspekci životního prost edí písemn  nejpozd ji 14 dn  

p ed datem zahájení m ení. P ípadné zm ny termínu m ení spole nost neprodlen  

ohlašuje inspekci. 
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Autorizovaná m ící skupina pak vydává protokol z m ení, který p edá 

provozovateli zdroje. Jedno vyhotovení protokolu se také p edává p íslušnému krajskému 

ú adu a eské inspekci životního prost edí.  [5, 30, 33, 42] 

4.6.2. Kontinuální m ení  
Kontinuální m ení se provádí u zvlášt  velkých a velkých zdroj  v p ípadech, 

kdy se dodržení emisního limitu dosahuje úpravou technologického za ízení výrobního 

procesu nebo použitím za ízení k išt ní odpadního plynu.  

Metody m ení a technické požadavky na p ístroje kontinuálního m ení (emisní 

m ící systém), zp sob vyhodnocování nam ených dat a jejich archivace jsou stanoveny 

vyhláškou . 205/2009 Sb. M ící systém vyhodnocuje koncentraci vypoušt ných 

zne iš ujících látek, slouží k ro nímu vyhodnocení pln ní emisního limitu i ke stanovení 

ro ního poplatku za emise a jeho výpadky nesmí p ekro it 5% celkové provozní doby 

zdroje v kalendá ním roce. 

V litvínovské rafinérii se zjiš ují emise kontinuálním m ením pouze u jednoho 

zdroje, kterým je Výroba procesem Claus. Povinnost tímto zp sobem m it emise sulfanu, 

oxidu si i itého a oxidu uhelnatého v odpadním plynu je uložena integrovaným povolením. 

Na vyhodnocování uvedených emisí se používá m ícího systému firmy ELIDIS. 

Správnost údaj  z tohoto m ení je ov ována jednou za rok jednorázovým m ením 

oprávn nou osobou a dále p i každém významném zásahu do m ícího systému 

nebo technologického procesu, p ípadn  p i významné zm n  zpracovávaných surovin 

nebo spalovaného paliva, a to do 3 m síc  od vzniku n které z uvedených zm n. 

Na základ  toho, že se jedná o vybrané za ízení sloužící pro ochranu ovzduší, 

litvínovská rafinérie zasílá eské inspekci pravidelné m sí ní hlášení o provozu Výroby 

síry procesem Claus.  [5, 30, 33, 42] 

4.6.3. Hmotová bilance 
Množství emisí z polních ho ák  se zjiš uje hmotovou bilancí a s použitím 

emisních faktor .  [2, 42] 

4.7. Pachové látky    
Vnášení pachových látek ze stacionárních zdroj  do ovzduší nad míru zp sobující 

obt žování obyvatelstva není dle zákona o ovzduší dovoleno. P ípustnou míru obt žování 
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zápachem a zp sob jejího ujiš ování stanovuje vyhláška 362/2006 Sb. a eská technická 

norma SN EN 13725. 

P ekro ení p ípustné míry obt žování zápachem se posuzuje na základ  písemné 

žádosti osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obt žování zápachem dochází, 

a to v p ípad , že si na n j st žuje více než 20 osob a pokud alespo  u jednoho 

z provozovatel  stacionárních zdroj  bylo prokázáno porušení dané povinnosti. 

Zákon o ovzduší definuje pach jako subjektivní ichový vjem lov ka a intenzitu 

pachu jako údaj o mí e pachu zjišt ný pomocí m ících a zkušebních metod, vyjád ený 

pachovými jednotkami, pachovým íslem, mírou obt žování obyvatelstva zápachem.  [33, 

42] 

4.8. Smogová situace a smogový ád   
Smogovou situací se rozumí takový stav mimo ádného zne išt ní ovzduší, p i n mž 

se alespo  jednou zne iš ující látkou p ekro í zvláštní imisní limit, který je stanoven 

vyhláškou . 553/2002 Sb. v platném zn ní. Tomuto limitu odpovídá taková úrove  

zne išt ní, která m že poškodit lidské zdraví nebo ekosystém už po krátké dob . 

P edpoklad vzniku, vznik a ukon ení smogové situace vyhlašuje subjekt pov ený 

k tomu Ministerstvem životního prost edí, který vyhlašuje i regula ní opat ení po dobu 

jejího trvání. 

Po vyhlášení vzniku smogové situace m že orgán ochrany ovzduší na ídit omezení 

nebo zastavení provozu zdroje i na ídit omezení nebo zastavení provozu mobilních zdroj  

(automobil  apod.). 

Vydat regula ní ád jsou povinny také orgány kraje a obce v oblastech se zhoršenou 

kvalitou ovzduší. 

Regula ní opat ení, jejich zm ny a zrušení se vyhlašují v televizním a rozhlasovém 

vysílání, orgán obce tak provádí v místních informa ních prost edcích. 

Po dobu trvání smogové situace není dovoleno provád t innosti, v jejichž 

d sledku by docházelo ke zvyšování zne išt ní ovzduší, nap . z d vodu prašnosti, 

zvýšeného spalování paliv, zvýšeného spalování na havarijních pochodních (krom  

poruchového nebo havarijního stavu) apod.  [33, 42] 
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4.9. Ochrana ozónové vrstvy Zem    
Ozón v atmosfé e p sobí jako p irozený filtr chránící život na Zemi 

p ed ultrafialovým zá ením Slunce. Avšak z d vodu narušení ozónové vrstvy zejména 

vlivem t kavých organických chemikálií s obsahem halogen , p edevším freon , které 

se používaly v chladících a hnacích za ízeních, se Sv tové spole enství rozhodlo 

pro radikální ukon ení jejich používání a zastavilo jejich výrobu, dovoz i vývoz.  

Pro ochranu ozónové vrstvy Zem  platí p edpisy Evropského spole enství a zákon 

o ochran  ovzduší obsahuje ustanovení k jejich provedení a další ustanovení na její 

ochranu. Jedná se o zákaz výroby methylbromidu a hydrochlorflourovodík , možnosti 

a podmínek používání hydrochlorfluorovodík  jako hasících prost edk  na povolení 

Ministerstva životního prost edí a povinnosti znovuzískávání regulovaných látek 

p i údržb , demontáži nebo likvidaci chladících nebo klimatiza ních za ízení, za ízení 

s tepelnými erpadly, za ízení obsahujících rozpoušt dla a hasících za ízení s následným 

zneškodn ním, regenerací nebo recyklací t chto látek. 

Rafinérie nevyrábí ani nepoužívá látky poškozující ozónovou vrstvu Zem , 

ani neprovozuje innosti v p íslušné ásti zákona uvedené.  [33, 42] 

4.10. Ochrana klimatického systému Zem  a obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plyn    

Zm na klimatu p edstavuje v sou asné dob  jedno z hlavních témat sv tové 

environmentální politiky. Hlavním d vodem je zvyšování koncentrací tzv. skleníkových 

plyn , které vedou k negativním dopad m na fungování ekosystém  v celosv tovém, 

národním i regionálním m ítku. Proto i eská republika p ispívá k ešení tohoto problému 

a schválením Národního programu na zmírn ní dopad  zm ny klimatu byly vládou 

stanoveny reduk ní cíle pro látky ovliv ující klimatický systém Zem  a lh ty k jejich 

dosažení. Mezi skleníkové látky pat í fluorované uhlovodíky, oxid uhli itý, metan, oxid 

dusný a fluorid sírový.   

Litvínovská rafinérie jako provozovatel zvlášt  velkého a velkého stacionárního 

zdroje je dle zákona o ochran  ovzduší a jeho provád cího p edpisu povinna plnit 

podmínky ochrany klimatického systému Zem  a za pln ní podmínek je odpov dný 

vedoucí výrobní sekce.  
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Z látek ovliv ujících klimatický systém Zem  se rafinérie týká oxid uhli itý 

ze spalovacích proces  i polních ho ák  a metan obsažený v odpadním plynu z jednotky 

pro rekuperaci plyn  a par uhlovodík .  

Oxid uhli itý za ala spole nost sledovat a zve ej ovat v rámci programu 

Responsible Care (odpov dné podnikání v chemii), k n muž se p ihlásila v roce 1999. 

Množství emisí je vykazováno metodikou stanovenou sm rnicí CEFIC.  

Pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plyn  platí zákon 

. 695/2004 Sb., jehož provád cí p edpis (vyhláška . 12/2009 Sb.) stanovuje postup 

zjiš ování, vykazování a ov ování množství skleníkových plyn . Spole nost p edává 

do registru látek ovliv ující klimatický systém Zem  údaje o spot eb  t chto látek a dále 

údaje o spot eb  paliv. Ro ní reporty o vlivu spole nosti na životní prost edí proto uvád jí 

emise oxidu uhli itého stanovené postupem p edepsaným vyhláškou i emise stanovené 

metodikou pro Responsible Care. Emise oxidu uhli itého za posledních p t let jsou 

uvedené v tabulce . 3, ze které je z ejmé, že v roce 2007 jsou emise oxidu uhli itého nižší, 

a to vlivem zarážky, p i které byly odstaveny výrobní technologie pro jejich periodickou 

údržbu. 

Tabulka . 3 - Emise oxidu uhli itého v období let 2005-2009 v tunách za rok [2, 37] 

rok 2005 2006 2007 2008 2009
CO2 413 084 452 528 385 126 426 318 401 383  

Národní rejst ík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plyn  

umož uje spole nostem, zapojeným do systému obchodování, tedy i litvínovské rafinérii,  

disponovat s povolenkami, které jim p id lila vláda Národním aloka ním plánem.  

Principy obchodování s povolenkami na emise skleníkových plyn  platné 

pro spole nost jsou popsány v politice . 19 „Politika obchodování s emisemi“. Postupy 

zajiš ující implementaci princip  uvedených v této politice, v etn  vztah  s Ministerstvem 

životního prost edí, správcem rejst íku a ov ovatelem, jsou stanoveny ve sm rnici 

spole nosti . 507 „Postupy pro vykazování a obchodování s emisemi“. 

Za vykazování množství skleníkových plyn  a ov ování množství vykázaných 

emisí (verifikaci) odpovídá ve spole nosti vedoucí technologické sekce. Informace o jejich 

zjišt ném množství se uchovávají alespo  10 let od p edložení emisního hlášení 

Ministerstvu životního prost edí.  [25, 33, 34, 37, 42]  
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4.11. Mimo ádné události a havárie   
Provoz rafinérských za ízení se ídí, jak už bylo uvedeno, provozními p edpisy, 

operátorskými manuály, místními provozními ády a další provozní dokumentací. 

Ty obsahují pokyny jak pro uvád ní za ízení do provozu, jeho standardní provoz 

a odstavování (do zálohy nebo do opravy), tak poruchové a havarijní stavy v etn  jejich 

ešení. Pro rafinérii je rovn ž vypracován havarijní plán. 

Pracovní postupy jsou stanoveny tak, aby nebyla ohrožena bezpe nost, zdraví 

a život zam stnanc  ani majetek, a aby nedocházelo ke zhoršování životního prost edí. 

Interní ídící normou spole nosti je Plán . 009 „Plán pro ešení havarijních 

a krizových situací“, který stanovuje obecný postup pro ešení havarijní situace 

v litvínovské rafinérii, v etn  postupu vyhlášení poplachu. 

Povinnost provozovatele ohlásit havárii zvlášt  velkého, velkého i st edního 

stacionárního zdroje zne iš ování orgán m ochrany ovzduší je daná zákonem o ovzduší. 

Sm rnice . 116, která je interní ídící normou spole nosti, nejen definuje mimo ádnou 

událost, ale také stanovuje jednotné zásady a postupy pro evidenci, hlášení a vyšet ování 

p í in všech mimo ádných událostí, k nimž pat í i havárie na životní prost edí.  

Mimo ádná událost je sm rnicí definována jako provozní nehoda (havárie), 

porucha technického za ízení nebo jiná nežádoucí událost, mající za následek ohrožení 

nebo vznik požáru, výbuchu, p erušení výroby, poškození majetku, poškození zdraví nebo 

života osob, životního i pracovního prost edí únikem nebezpe né látky. 

V p ípad , že k havárii dojde, tak se hlášení orgán m ochrany ovzduší zasílá 

elektronickou formou. Po nahlášení musí rafinérie vypracovat zprávu o mimo ádné 

události a do 14 dn  ji p edat eské inspekci životního prost edí.  [24, 32] 

4.12. Komunikace o životním prost edí   
V oblasti komunikace o životním prost edí spole nost úzce spolupracuje 

s Ekologickým centrem Most pro Krušnoho í, jehož založení iniciovala i financovala 

a trvale podporuje jeho innost. Pracovníci centra informují obyvatele regionu o stavu 

životního prost edí a ekologické problematice. Svou inností zajiš ují i p eshrani ní 

komunikaci se saskou stranou.  [40] 
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4.13. Poplatky   
Poplatky za zne iš ování ovzduší zvlášt  velkými, velkými a st edními 

stacionárními zdroji platí spole nost podle množství a druhu vypoušt ných zne iš ujících 

látek nebo stanovených skupin látek, pro které má zdroj stanoven emisní limit nebo další 

podmínky provozu, které emisní limit nahrazují. Jednotkové sazby poplatku za tunu 

jednotlivých zne iš ujících látek jsou stanoveny v p íloze . 1 zákona o ovzduší. 

Poplatkovým obdobím je kalendá ní rok a výše poplatku se stanovuje podle skute ného 

množství zne iš ujících látek za p edcházející kalendá ní rok.  

Ro ní výši poplatk  pro každý zdroj rafinérie na základ  ro ního vyhodnocení 

provozu zdroje vypo ítá specialista životního prost edí. Takto stanovená výše poplatku 

v etn  podklad  k jeho výpo tu za rafinérii p edává spole nost krajskému ú adu 

do 31. b ezna po skon ení poplatkového období.  

O výši poplatku litvínovské rafinérie rozhoduje a poplatek vybírá Krajský ú ad 

Ústeckého kraje, který na základ  výpo tu poplatku provozovatele vydává rozhodnutí 

se souhlasným i jiným stanoviskem v etn  výše a termín  plateb. Poplatky jsou p íjmem 

Státního fondu životního prost edí eské republiky a vybírá je p íslušný celní ú ad.  [33, 

42] 

4.14. Pokuty  
Za porušení n které z povinností stanovených právním p edpisem ud luje orgán 

ochrany ovzduší pokutu až do výše 10 mil K . Sazby jsou stanoveny zákonem o ovzduší. 

P i soub hu porušení více povinností se pokuty s ítají. Dojde-li v pr b hu jednoho roku 

od ud lení pokuty k opakovanému porušení téže povinnosti, je výše pokuty 

až dvojnásobkem sazby.  

ízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozd ji do 1 roku ode dne, kdy orgán 

ochrany ovzduší zjistil porušení povinnosti, nejpozd ji však do 3 let ode dne, 

kdy k porušení povinnosti nebo zákazu došlo.  [33, 42] 
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5. OPAT ENÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ   
Mezi prvo adými úkoly spole nosti od jejího vzniku bylo vybudování 

integrovaného systému ízení (Total Management System – TMS) zahrnující prvky 

systém  ochrany životního prost edí, bezpe nosti práce a kvality produkt . Základem TMS 

je stanovení cíl , které vycházejí z politik spole nosti a jejich pln ní je tvrtletn  

kontrolováno vedením spole nosti. Byl vytvo en systém školení, který je nedílnou sou ástí 

vzd lávacího programu zam stnanc  a kontraktor  k odpov dn jší a ú inn jší pé i 

o životní prost edí. Jeho cílem je zajistit, aby ochrana životního prost edí provázela každou 

operaci nebo zásah v denním život , a zárove  posílit v domí priority prevence. 

Spole nost vytvo ila systém p edpis , pokyn , pracovních postup , bezpe nostního 

pozorování  a kontrolních mechanism .   

Systém ízení ochrany životního prost edí byl v litvínovské rafinérii 

implementován a certifikován podle mezinárodního standardu ISO 14001:1996 již v roce 

2001 a v roce 2005 dle ISO 14001:2004. Je v pravidelných t íletých intervalech 

recertifikován.  

První rok podnikatelského p sobení spole nosti probíhal v dob  masivního 

p sobení nových environmentálních zákonných norem spole n  se zájmem zahrani ních 

akcioná , aby rafinérie spl ovala nejen požadavky eských právních norem, ale aby 

se za ala p ipravovat také na p sobení požadavk  Evropské unie z hlediska ochrany 

životního prost edí.  

Proto prob hla revize všech d íve p ipravených projekt , která byla dokon ena 

po více než jednoro ní intenzivní práci. N které projekty ale musely být tém  od základu 

zm n ny. 

Spole nost se však v relativn  krátké dob  vyrovnala s p ísnými podmínkami eské 

legislativy ochrany životního prost edí a u n kterých výrobk  šla dokonce nad rámec 

zákonných povinností. Dobrovoln  se p ipojila k iniciativ  eské asociace petrolejá ského  

pr myslu a obchodu ( APPO) a s p edstihem za ala zásobovat trh výrobky se zp ísn nými 

jakostními znaky. 

Spole nost tak nejen zvýšila, ale stále vyvíjí své úsilí o minimalizaci dopad  

na životní prost edí vyplývajících z její pr myslové innosti.  
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Byly stanoveny hlavní okruhy inností k zajišt ní zdokonalení v oblasti ochrany 

životního prost edí, zam ených zejména na zne iš ující látky ze spalovacích proces  

v etn  minimalizace spalování na polních ho ácích, na snížení emisí VOC, na omezení 

emisí sulfanu a na úpravy za ízení pro zneškod ování tohoto jedovatého plynu. 

V následujících podkapitolách je uveden p ehled nejen hlavních zásad pro správné 

spalování v procesních pecích a na havarijních pochodních, ale také program 

pro zjiš ování t kavých organických látek z tzv. rozptýlených zdroj  a výb r významných 

investi ních akcí z hlediska minimalizace emisí vypoušt ných do ovzduší.  

V neposlední ad  jsou v této kapitole také uvedeny ekologicky šetrné výrobky 

spole nosti, související jak s provozními, tak investi ními opat eními, které významn  

p ispívají k ochran  životního prost edí.  [36, 37, 39] 

5.1. Zásady spalování v procesních pecích 
V tšina rafinérských proces  klade vysoké nároky na spot ebu tepla, které je 

jednou z nejv tších nákladových položek rafinérie. Provozu pecí je proto t eba v novat 

náležitou pozornost, a to jak z d vodu šet ení energiemi, tak z d vodu ochrany istoty 

ovzduší. 

Pro správnou funkci pece musí operáto i dodržovat hlavní zásady. Jednou z nich je 

kontrola obsahu kyslíku ve spalinách a jeho udržování v p edepsaných mezích. 

Pé e o správné se ízení ho ák  a v asné išt ní jejich trysek pat í mezi další podmínky, 

pon vadž nerovnom rné rozd lení paliva a spalovacího vzduchu na ho áky zp sobí 

zvýšení emisí a spot eby paliva. Pokud je pec vybavena p edeh evem vzduchu, je žádoucí 

jeho maximální využití, ímž se sníží spot eba paliva. 

Velmi d ležitou zásadou je kontrola nep ekra ování emisních limit  zne iš ujících 

látek, zejména u za ízení, které je vybaveno kontinuálním m ením. P ekra ování 

povolených emisních limit  pak znamená zvýšení zne iš ování ovzduší, porušování 

zákona a riziko ud lení vysoké pokuty.  [30] 

Vývoj emisí oxidu si i itého, oxid  dusíku, oxidu uhelnatého a tuhých látek 

z pr myslových topeniš  spole nosti za období 1998-2008 je uveden na obrázcích . 1 a 2.  
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Obrázek . 1 - Vývoj emisí oxidu si i itého, oxidu dusíku a oxidu uhelnatého z pr myslových topeniš  

litvínovské rafinérie v období let 1998-2008  [2] 
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Obrázek . 2 - Vývoj emisí tuhých látek z pr myslových topeniš  litvínovské rafinérie v období let 

1998-2008  [2] 
 

Z obrázk  je patrné výrazné snížení emisí, zejména oxidu si i itého a tuhých látek, 

z pr myslových topeniš  litvínovské rafinérie za období 1998-2008. 
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5.2. Zásady spalování na havarijních pochodních 
Pro spalování na polním ho áku též existují hlavní zásady, které se musí dodržovat. 

Jednou z nich je, že pilotní ho áky musí stále ho et, pon vadž v opa ném p ípad  by 

faklované plyny odcházely do ovzduší.  

Každé spalování na havarijní pochodni zne iš uje ovzduší a je finan ní ztrátou, 

proto je provoz ízen takovým zp sobem, aby se spalovalo co nejmén . P i spalování plynu 

obsahujícím sulfan nesmí docházet k jeho úniku do okolí, proto pro zvýšení ú innosti jeho 

spálení je dobré zvýšit množství topného plynu do ho áku.  

Krom  výše uvedených zásad se musí zaznamenat každé spalování do provozních 

záznam , který musí obsahovat vedle údaj  o množství a dob  spalování i to, že spalování 

bylo ohlášeno p íslušným ú ad m. [30] 

5.3. Program LDAR 
Jak už bylo v této práci zmín no, program LDAR je v rafinérii používán 

jako nástroj pro vyhledávání net sností za ízení a snižování ztrát t kavých uhlovodík . 

Úniky VOC jsou ztrátami ekonomickými, zhoršují životní prost edí a zvyšují možnost 

vzniku požáru nebo výbuchu. 

Pokud nastane únik z rozptýleného zdroje, jde v tšinou o únik malý. Avšak 

p i v tším po tu net sných míst (komponent) není celková velikost únik  t kavých 

organických látek zanedbatelná, a to jak z hlediska ochrany životního prost edí, výroby, 

tak i z hlediska bezpe nosti. 

Citlivým p ístrojem se zjiš uje p ítomnost škodlivé látky v t sné blízkosti 

kontrolované komponenty a v p ípad  pozitivní odezvy p ístroj zm í i její koncentraci. 

Zavedením LDAR se poda ilo výrazn  snížit emise z t chto zdroj , ímž bylo 

dosaženo zvýšení bezpe nosti provozu a zlepšení pracovního i životního prost edí 

v jednotlivých výrobnách. V rámci m ení v roce 2008 bylo kontrolováno více 

než padesát ty i tisíc komponent a v roce 2009 šedesátšest tisíc net sných míst. [37, 40] 
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5.4. Instalace sekundárního t sn ní na nádrže s plovoucí st echou 
Instalace sekundárního t sn ní na nádrže s plovoucí st echou, v nichž jsou 

skladovány t kavé ropné látky, byla provedena v období let 1995 až 1999. Tímto t sn ním, 

které snižuje únik t kavých látek do ovzduší, byly v litvínovské rafinérii opat eny všechny 

nádrže tohoto typu.   

Tímto opat ením byl také spln n legislativní požadavek na ochranu ovzduší 

vydaným Rozhodnutím eské inspekce životního prost edí, kterým bylo stanoveno, 

že od 1.1.1999 nesmí být používány nádrže s plovoucí st echou, užívané ke skladování 

organických látek, které nejsou opat eny sekundárním t sn ním. 

V rámci instalace sekundárního t sn ní na nádrže s plovoucí st echou, které jsou 

vybaveny vlastním samo inným hasícím systémem, byla také provedena vým na hasiva 

a p vodní halonová nápl  byla p edána odborné firm  ke zneškodn ní. Tím spole nost 

splnila zákonnou povinnost ochrany ozónové vrstvy Zem . [37]  

5.5. Výstavba jednotky VRU 
Bilancované úniky plyn  a par t kavých uhlovodík , zejména ze zásobník  

a za ízení pro pln ní železni ních i silni ních cisteren, byly významnou položkou nejen 

emisí, ale i celkových hmotových ztrát rafinérské výroby. 

Proto pro snížení emisí t chto látek se za alo budovat za ízení pro zachycování 

plyn , tzv. rekupera ní jednotka. V roce 1997 byla její stavba zahájena a v roce 1998 byla 

dokon ena.  

Nutnou podmínkou pro její uvedení do provozu bylo však dokon ení za ízení 

na mísení automobilových benzín , jehož význam je p edevším ve zlepšené technologii 

jednotky výroby motorových paliv. Jeho sou ástí byla tém  úplná vým na potrubního 

propojení benzínových nádrží, ímž bylo dosaženo odstran ní velkého množství p írub 

a eliminace v minulosti nutn  provád ného zaslepování erpacích tras a tím omezení emisí 

z rozptýlených zdroj .  

V litvínovské rafinérii bylo vybudováno nové pln ní železni ních cisteren 

motorovými palivy i v sou asné dob  již nevyráb nými technickými benzíny 

a aromatickými uhlovodíky, které nahradilo staré a požadavk m sou asné doby 

již nevyhovující za ízení. [37] 
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Veškeré plyny a páry z cisteren pln ných t kavými rafinérskými produkty jsou 

odvád ny do jednotky VRU. Zp sob ut sn ní pln ných cisteren zaru uje, že únik 

do okolního prostoru je vylou en a p i porušení t snosti je plnící za ízení blokováno. 

Obdobný systém byl také zhotoven na nové plnící lávce silni ního terminálu v etn  

systému pro spodní pln ní cisteren. 

Vývoj emisí t kavých organických látek, v etn  podíl  emisí 

ze skladovacích nádrží, spalování a z ostatních zdroj  na jejich celkovém množství 

za posledních deset let, jsou uvedeny na obrázku . 3. Emise VOC jsou dány sortimentem 

vyrobených pohonných hmot a jejich expedicí. Meziro ní odchylky jsou zp sobené 

p edevším manipulací provád nou p i jejich skladování v zásobnících, p i stá ení a pln ní 

cisteren. [37] 

Z uvedeného obrázku je z ejmé, že k nejv tšímu snížení emisí VOC v litvínovské 

rafinérii došlo od roku 2001 ze skladovacích nádrží. 
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Obrázek . 3 - Vývoj emisí t kavých organických látek v období 1999-2008  [37] 
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5.6. Nový termický incinerátor jednotek Claus 
Vedlejším produktem rafinérského zpracování ropy a ropných frakcí v termických 

i  katalytických procesech je sulfan. V malém množství bývá rozpušt n v rop , 

ale v procesu zpracování dochází k jeho vzniku cestou p em ny síry na sulfan. S ohledem 

na to, že se jedná o látku jedovatou, nesmí být vypoušt ny do ovzduší plyny, v nichž by 

koncentrace sulfanu p ekra ovala povolenou mez, která je stanovena dle na ízení vlády 

. 475/2009 Sb. nejvýše 10 mg/m3. Pln ní takového limitu vyžaduje za ízení s vysokou 

technickou úrovní i ú inností konverze.  

D ležitým p ísp vkem pro životní prost edí na severu ech bylo v pr b hu roku 

1999 zahájení provozu nového termického incinerátoru (NTI) Clausových jednotek, 

redukujících sulfan v odpadních plynech na elementární síru. [37, 42] 

Vývoj emisí sulfanu od vzniku spole nosti do roku 2009 je uveden v tabulce . 4, 

z které je patrné, že termický incinerátor významn  p isp l k dalšímu snížení emisí sirných 

slou enin. 

Tabulka . 4 - Emise sulfanu v období let 1996-2009 v tunách za rok  [2] 

rok H 2S rok H 2S
1996 28 ,690 2 003 0 ,750
1997 33 ,671 2 004 0 ,210
1998 53 ,800 2 005 0 ,208
1999 44 ,575 2 006 0 ,505
2000 0 ,435 2 007 0 ,541
2001 0 ,480 2 008 0 ,503
2002 0 ,761 2 009 0 ,574  

 

5.7. Rekonstrukce ho ák  
P i zarážkách jednotky hydrokrakování, atmosféricko-vakuové destilace, 

hydrogena ní rafinace motorové nafty v komo e 5,6 a kompaktního bloku rafinérie v roce 

1999 byly provedeny úpravy ho ák  pecí t chto jednotek i pece jednotky zneškod ování 

sulfanu v Clausu II, a to v rámci p ípravy na spalování p ebytk  rafinérského plynu v nich. 

[37] 
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5.8. Výstavba jednotky Claus IV 
Sulfan je produktem rafinérského zpracování ropy a ropných frakcí tepelnými 

pochody i pochody chemických p em n a zpracování rafinérských plyn . Je zneškod ován 

na neškodnou istou síru a procesní za ízení musí mít takovou kapacitu, aby zpracovalo 

veškerou produkci plyn  s obsahem sulfanu. 

Nová jednotka pro hluboké zpracování ropy zvýšila množství rafinérského plynu 

s obsahem sulfanu a pro jeho zpracování byla proto vybudována další jednotka Claus 

ozna ovaná Claus IV (dokon ena v r. 2000), která zdvojnásobila zpracovatelskou kapacitu 

sulfanu.  

Posledním krokem bylo zvýšení kapacity procesu Sulfreen, jehož kapacita dovoluje 

zpracovávat všechny procesní plyny z jednotek Claus ješt  p ed spalováním zbytkového 

obsahu sulfanu. V rámci rekonstruk ních prací byl vym n n i kou ovod odvád jící 

odpadní plyn do komína.  

P i úpravách za ízení pro zpracování sulfanu bylo vybudováno i za ízení 

k odplyn ní vyrobené kapalné síry, ímž se odstranily jeho úniky do ovzduší p i pln ní 

p epravních cisteren, p i jejich stá ení a p i zpracování síry.  

Pro zvýšení kapacity zpracování istého sulfanu se p idává kyslík (27 %) 

do procesního vzduchu do ho áku.  [37] 

5.9. Projekty „stay in business“ 
ást investi ních prost edk  byla v nována na projekty „stay in business“, což jsou 

projekty na zvýšení bezpe nosti provozu, ochrany životního prost edí a zvyšující 

technickou úrove  výrobního za ízení. Z t chto projekt  byla v roce 2000 dokon ena 

rekonstrukce silni ních terminál , stá ení sv tlých i tmavých produkt . V té dob  byly 

zahájeny projekty technicky velice náro né rekonstrukce a modernizace sklad  kapalných 

plyn  i výstavby plni ky zkapaln ných uhlovodíkových plyn , které byly dokon eny 

v roce 2001. K projekt m „stay in business“ se také za azují i realiza ní akce „ istá 

paliva“ a biopaliva, o kterých se hovo í v samostatných kapitolách.  [37] 

 

 



Eva Horská: Rafinérie Litvínov a její vliv na zne iš ování ovzduší 

2010 35 

5.10. Ekologicky p ijatelné výrobky 

Bezolovnatý benzín 
Olovo pat í do skupiny tzv. t žkých kov  a je v životním prost edí pom rn  

rozší eno, k emuž nemalou m rou p isp l svou inností i lov k, který ho s ohledem 

na jeho velmi výhodné mechanické a elektrochemické vlastnosti široce používal. 

ada studií však potvrdila, že tento prvek kontaminuje vodu, p du, vzduch, 

rostliny, zví ata a má také velmi nep íznivé ú inky na lidskou populaci. Olovo negativn  

p sobí na celou adu lidských orgán , jak je patrné z obrázku . 4. 

 
Obrázek . 4 - D sledky p sobení olova na lidský organismus  [39] 

 

Z tohoto d vodu za alo být celosv tovým trendem odstra ování olovnatých látek 

(tzv. antidetona ních p ísad) z automobilových benzín . Prvním d vodem je vlastní 

toxicita olova pro lidský organismus. Druhým, ale nikoliv v po adí d ležitosti, je neustále 

se zvyšující po et automobil  na našich silnicích. To se projevuje rostoucím množstvím 

plynných emisí a zhoršováním životního prost edí, zvlášt  ve velkých m stech. [39]  

V roce 2001 vyšel zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, zakazující používání olovnatých automobilových benzin . [42] 
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Litvínovská rafinérie ukon ila výrobu olovnatých benzín  ve druhém pololetí roku 

2000 a plynule p ešla na výrobu bezolovnatých automobilových benzín  v celém 

oktanovém spektru. [37] 

istá paliva  
V roce 2002 zapo ala realiza ní fáze projekt , které byly zahrnuty pod spole ný 

název „ istá paliva 2005“. Tyto projekty byly zam eny na modernizaci stávajících 

výrobních jednotek, aby se dosáhlo odsí ení motorových paliv požadovaného Evropskou 

unií od r. 2005. Snížení obsahu síry v nich má za následek minimalizaci emisí oxid  síry 

výfukovými plyny motorových vozidel. 

Prvním cílem projektu bylo zahájit k 1. lednu 2005 výrobu motorových paliv 

obsahujících nejvýše 50 mg/kg síry a druhým cílem byla jejich výroba obsahující 

nejvýše 10 mg/kg síry do roku 2009. 

Pro dosažení uvedené kvality byly v litvínovské rafinérii provedeny ur ité zm ny 

za ízení pro zpracování benzínu a zejména byla realizována úprava jedné z hydrogena ních 

jednotek zam ených na odsí ení motorové nafty. V polovin  roku 2002 byly zahájeny 

realiza ní práce na úprav  další jednotky odsí ení motorové nafty.  

Rok 2004 byl z tohoto ohledu zvlášt  významný, nebo  ve spole nosti 

se dokon ovaly investi ní akce spojené s programem „ istá paliva“. Realizací t chto 

investic v hodnot  více než jedné miliardy korun se umožnilo vyráb t motorová paliva, 

jejichž kvalita je pln  v souladu s p ísnými environmentálními požadavky Evropské unie. 

Sou asn  se také snížil celkový maximáln  p ípustný obsah aromatických 

uhlovodík  v automobilovém benzínu z p vodních 42 % (V/V) na sou asných nejvýše 

35 % (V/V). 

Spole nost se s t mito úkoly úsp šn  vypo ádala dokonce v p edstihu 

a již od 4. tvrtletí roku 2004 byl celý objem výroby motorových paliv v kvalit  

požadované pro rok 2005.   

Rafinérie vyrábí motorová paliva s obsahem síry pod požadovaným limitem 

a ur itý objem výroby motorové nafty spl ující požadavky specifikace roku 2009 byl 

vyráb n již v roce 2005.   
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P ínos spole nosti k ochran  životního prost edí je dokumentován na uvedeném 

obrázku . 5, který znázor uje vývoj spot eby motorové nafty na trhu eské republiky 

a množství oxidu si i itého emitovaného jejím spalováním v období let 1993-2009. 

Je z n ho z ejmé, že a koliv spot eba motorové nafty vzrostla na více než dvojnásobek, 

množství emitovaného oxidu si i itého výrazn  pokleslo.  
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Obrázek . 5 - Vývoj obsahu síry v motorové naft  [37] 

 

Kvalita motorových paliv prodávaných u erpacích stanic je v eské republice 

monitorována eskou obchodní inspekcí ( OI), a to v souladu s vyhláškou Ministerstva 

pr myslu a obchodu . 229/2004 Sb., která stanovuje požadavky na pohonné hmoty 

pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a zp sob sledování a monitorování jejich 

jakosti. V rámci tohoto monitoringu jsou kontrolována i motorová paliva z litvínovské 

rafinérie. [37, 39, 42] 

Biopaliva   
Zna nou pozornost v novala spole nost také p íprav  na pln ní požadavku 

evropské sm rnice týkající se podpory používání paliv na bázi obnovitelných zdroj  

energie tzv. biopaliv jako áste né náhrady klasických motorových paliv fosilního p vodu.  
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Tato tématika je odrazem evropské snahy o snížení objem  dovoz  ropné suroviny, 

resp. pokrýt její p edpokládaný nár st p ídavkem biokomponenty. Hlavním cílem této 

snahy je p edevším zlepšení celkové bilance oxidu uhli itého, udržení kulturního rázu 

krajiny a nep ímá podpora zem d lství a venkova.   

eská republika jako lenský stát Evropské unie m la nahradit do konce roku 2005 

na svém trhu motorových paliv 2 % klasických paliv, tj. automobilového benzínu 

a motorové nafty, palivy na bázi biopaliv. Tento podíl se má postupn  zvyšovat 

a do konce roku 2010 by m l dosáhnout úrovn  nejmén  5,75 % s perspektivou dalšího 

zvyšování tohoto podílu. Legislativa však nestanovila jakými biosložkami má být tohoto 

cíle dosaženo. 

Proto spole nost za ala zvažovat jaké by bylo nejvhodn jší ešení a jak tento 

požadavek naplnit s p ihlédnutím k r zných možnostem použití biokomponent zahrnujícím 

nejen jejich p ínosy, ale i negativa.  

adu pozitiv (nap . vysoké oktanové íslo, nearomatický charakter, prakticky 

bez síry) vykazuje ethyl-terc-butyl-etheru (ETBE), vyrobený z bio-etanolu, který 

má také malou rozpustnost ve vod  a menší hustotu než bio-etanol. Naproti tomu samotný 

bio-etanol má korozivní ú inky (zp sobené sírou), menší termickou stabilitu 

a problematické chování p i styku s vodou. ETBE má tedy adu technických výhod a jeho 

výroba a aplikace v systému byla spole ností navržena. Je to rovn ž složka, kterou není 

omezena dlouhodobá skladovatelnost motorových paliv. 

Druhou použitelnou surovinou je methyl-ester epkového oleje (ME O), který se 

vyrábí esterifikací epkového oleje metanolem. Tato biosložka zlepšuje mazací schopnosti 

paliva, má nízký obsah síry a je nearomatická. Sm si však mají menší oxida ní stabilitu, 

vyšší hustotu a p nivost, tvo í se zákal a obtížn jší jsou jejich analýzy. Hlavním 

problémem je i zde krátkodobé i dlouhodobé skladování. 

Pro dosažení uvedené kvality za ala spole nost koncem roku 2005 realizovat ty i 

investi ní projekty nezbytné pro úpravy stávajících za ízení pro p imíchávání bio-etanolu 

do automobilového benzínu a ME O do motorové nafty. Ty zahrnovaly výstavbu za ízení 

pro stá ení biokomponent (ob  vyráb ny ze zem d lských produkt ), úpravu skladovacích 

zásobník , za ízení pro mísení a expedici hmot a zárove  i nákup pot ebného za ízení 

pro laboratorní analýzy. Jejich celková hodnota p evýšila 250 milion  korun. 
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První várka bionafty litvínovské rafinérie byla vyrobena koncem roku 2006 

a od zá í 2007 se za al p idávat ME O do motorové nafty, a to v rozmezí povoleném 

platnými normami pro standardní motorová paliva. [4, 37] 

V následujícím obrázku . 6 je uvedeno p ímé mísení bio-etanolu 

do automobilového benzínu. 

 
Obrázek . 6 - P ímé mísení bio-etanolu do automobilového benzínu  [4] 

5.11. Instalace nízkonoxových ho ák  
V rámci zarážky litvínovské rafinérie v roce 2007 byl realizován investi ní projekt 

instalace nových nízkonoxových ho ák  na pecích severního a jižního kou ovodu NRL 

a projekt instalace p edeh evu vzduchu a vým ny ho ák  na pecích hydrogena ní komory 

5,6. 

V rámci modernizace jednotky hydrokrakování (PSP) byly na dvou stávajících 

pecích též vym n ny ho áky za nový typ nízkonoxových. Stejnými ho áky byla vybavena 

i v rámci rekonstrukce vybudovaná nová pec.  

Tyto projekty byly provád ny nejen jako opat ení pro snížení emisí oxidu dusíku, 

ale i jako projekty pro zlepšení energetické ú innosti jednotky a tím i snížení emisí oxidu 

uhli itého. [37] 
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6. ZÁV R 
Cílem této bakalá ské práce bylo zjistit, jaký vliv má provoz litvínovské rafinérie 

na kvalitu ovzduší a jaká opat ení inila a iní za ú elem snižování vypoušt ných 

zne iš ujících látek do ovzduší. 

Spole nost jako nejvýznamn jší zpracovatel ropy na území eské republiky má 

od po átku svého vzniku zaveden integrovaný systém ízení, který neustále udržuje. 

Jeho sou ástí jsou krom  systém  ízení bezpe nosti práce a ochrany zdraví p i práci, 

též systémy ochrany životního prost edí a kvality výrobk . Snahou spole nosti je, aby tyto 

systémy byly integrovány do b žného fungování firmy a každá nov  zavedená innost 

m la smysl. Neustále usiluje o zlepšování výsledk , prosazuje preventivní p ístup ve všech 

oblastech inností a formou školení svých zam stnanc , ale i kontraktor  z uvedených 

systém  zvyšuje jejich pov domí.   

Litvínovská rafinérie vychází z platných právních norem v etn  p ímopoužitelných 

p edpis  EU. Relevantní legislativní požadavky nejen aplikuje do systému ízení, ale také 

ov uje jak u svých zam stnanc , tak i u ostatních zainteresovaných stran. 

Úsilí spole nosti o zlepšení environmentálního chování je zam eno od jejího 

vzniku p edevším do ochrany istoty ovzduší, nebo  vliv rafinérií na životní prost edí 

se nejvíce projevuje práv  v ovzduší, a to jak vypoušt nými emisemi, tak emisemi 

z použití jejich výrobk . 

V tšina zdroj  zne iš ování ovzduší v rafinérii je klasifikována jako velké 

nebo zvlášt  velké zdroje, které jsou provozovány v souladu se zákonem o ochran  ovzduší 

a jeho provád cích p edpis  a platným integrovaným povolením.  

Ze spalovacích proces  a havarijních pochodní se sledují emise tuhých 

zne iš ujících látek, oxidu si i itého, oxid  dusíku (vyjád ených jako oxid dusi itý) 

a oxidu uhelnatého, které p i spalování vznikají, a emise t kavých organických látek. 

U za ízení pro zpracování plyn  s obsahem sulfanu (proces Claus) se navíc sleduje sulfan 

v odpadním plynu vypoušt ném do ovzduší z dodate ného spalování. Emise t kavých 

organických látek se zjiš ují z nádrží surovin, meziprodukt  i kone ných výrobk , 

dále z pln ní železni ních a silni ních cisteren i ze za ízení pro rekuperaci uhlovodíkových 

plyn  a par (jednotka VRU). Emise oxidu uhli itého se zjiš ují v souladu se zákonem 

. 695/2004 Sb. v platném zn ní. 
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Litvínovská rafinérie vede dle zákona o ovzduší provozní evidenci zdroj  

zne iš ování ovzduší. Ro ní množství emisí sledovaných zne iš ujících látek 

vypoušt ných do ovzduší ze zdroj  rafinérie jsou vyhodnocována na základ  údaj  

zjišt ných v pr b hu jednorázovým m ením nebo v p ípad  jednotky Claus na základ  

údaj  zjišt ných kontinuálními m idly. M ení jsou provád na autorizovanou m ící 

skupinou.  

Z hlediska provozních opat ení k minimalizaci zne iš ujících látek do ovzduší jsou 

ve spole nosti uplat ovány hlavní zásady a postupy p i spalování v procesních pecích 

a havarijních pochodních.  

Monitoring únik  z rozptýlených zdroj  je uskute ován pomocí tzv. programu 

LDAR, který je významnou sou ástí snahy spole nosti o zlepšení životního prost edí, 

dopln né nemalým ekonomickým efektem.  

Spole nost od svého vzniku realizovala a realizuje adu investi ních projekt  

pro snížení emisí do ovzduší, které lze rozd lit na t i základní etapy:   

První etapa zahrnovala úpravy stávajících jednotek tak, aby spl ovaly emisní limity 

a další podmínky jejich provozu, stanovené právními p edpisy vydanými po roce 1990, 

a budování nových jednotek, spl ujících p ísné ekologické požadavky Evropského 

spole enství, které dokon ily p em nu rafinérie na konverzní typ. V tšina projekt  byla 

dokon ena do konce roku 1998.  

ada investi ních projekt  významn  p isp la k minimalizaci veškerých polutant  

v litvínovské rafinérii, a to zejména ke snížení emisí t kavých organických látek výstavbou 

rekupera ní jednotky na zachycování plyn  a par a instalací sekundárního t sn ní 

na nádrže s plovoucí st echou skladující ropné látky. Další významnou akcí byla výstavba 

termického incinerátoru na Výrob  síry Claus, kterým došlo k další minimalizaci emisí 

sirných slou enin. V neposlední ad  je to instalace nových nízkonoxových ho ák , 

která umožnila snížit emise oxid  dusíku aj.  

Prvním významným krokem na cest  k produkci motorových paliv šetrn jších 

k životnímu prost edí bylo ukon ení výroby autobenzín  s obsahem olova v roce 2000. 

Tím se zahájila druhá etapa projekt , které byly zam eny na zlepšení jakostních 

požadavk  na motorová paliva a zahrnované pod spole né ozna ení „ istá paliva“.  
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Jejich realizací dnes všechna motorová paliva vyráb ná ve spole nosti plní 

nejp ísn jší požadavky na jakostní parametry požadované Evropskou unií (zejména snížení 

obsahu aromatických uhlovodík  a síry). Spole nost je byla schopna vyráb t v požadované 

kvalit  více než s ro ním p edstihem. 

T etí etapa, zahájená v roce 2005, byla zam ena na projekty p idávání 

biokomponent do motorových paliv – bio-etanolu do autobenzínu a metylesteru epkového 

oleje do motorové nafty z d vodu šet ení neobnovitelných zdroj  surovin a energie. 

Legislativní požadavky z oblasti produkce paliv s obsahem biokomponent agrárního 

p vodu jsou spole ností beze zbytku pln ny. 

Litvínovská rafinérie jako provozovatel zdroj  zne iš ování ovzduší je neustále 

kontrolována. Ve spole nosti probíhají pravidelné interní audity integrovaného systému 

ízení, audity certifika ní spole nosti a v neposlední ad  také kontrolní návšt vy státních 

orgán  a orgán  ve ejné správy, které neshledaly závažné závady v oblasti ochrany 

životního prost edí. 

Na základ  uvedeného je z ejmé, že ochrana životního prost edí pat í mezi hlavní 

priority p i podnikatelské innosti spole nosti a že je schopna plnit i opat ení 

dle zp ísn ných environmentálních požadavk  nejen v rámci eské republiky, ale i v rámci 

Evropské unie. Tím se za azuje mezi moderní rafinérie a nejlepší pr myslové podniky 

ve st ední Evrop . 
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