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1. ÚVOD 

Znečišťování ovzduší je významný celosvětový problém. Přírodní zdroje znečištění 

mají vliv na sloţení zemské atmosféry v podobě elektrických výbojů z bouří, sopečných 

činností, lesních poţárů, půdních erozí, či organického rozkladu látek. Za antropogenní zdroje 

znečištění ovzduší povaţujeme zdroje vzniklé činností člověka. Tyto zdroje souvisí 

s rozvojem techniky a dopravy. Souvisí tedy s počátkem období, kdy se jako palivo začalo 

pouţívat černé uhlí. 

Kvalita ovzduší je jedním ze tří nejdůleţitějších environmentálních faktorů, který 

působí na lidské zdraví. Znečištěné ovzduší obsahuje pro člověka nebezpečné škodliviny, 

které se dostávají do potravních řetězců, pitné vody a jsou vdechovány do plic organismů. 

Nejnebezpečnější látky jsou v pevném (saze, prach) a kapalném stavu, persistentní organické 

polutanty, těţké kovy, azbest, toxické a případně radioaktivní prvky. 

Znečišťování ovzduší je spjato především s oblastmi s vysokým výskytem těţkého 

průmyslu. V České republice (dále jen ČR) se mezi ně řadí i Ostravsko, pro které jsou 

charakteristické mimo jiné i doly a hutě. V 90. letech minulého století se vlivem 

restrukturalizace ostravského těţkého průmyslu se stav ovzduší výrazně zlepšil. V posledních 

letech se však stav ovzduší znovu zhoršuje. 

K jedné z nejvýznamnějších skupin zdrojů, které znečišťují ovzduší, se řadí lokální 

topeniště (dále jen LT) V současnosti je jen málo dat, která jsou potřebná pro vyhodnocení 

jejich vlivů. V legislativě ČR není nijak zvlášť ošetřena moţnost kontroly LT. Je 

připravována novela s platností od roku 2014, která by měla zahrnovat nové poţadavky na 

technické i emisní parametry malých zdrojů znečišťování. Dojde i ke zpřísnění poţadavků na 

kvalitu paliv pouţívaných k vytápění domácností. 

Cílem této bakalářské práce je seznámení se základní charakteristikou oblasti a 

vyhodnocení vlivu lokálních topenišť v mikroregionu Bohumín. Úkolem je provést průzkum 

v podobě dotazníkového šetření, kdy výsledkem bude vytvoření přehledu o způsobech 

vytápění rodinných domů v městských částech města Bohumín. Městské části jsou tvořeny 

z převáţné většiny rodinnými domy a výrazně přispívají k jiţ tak znečištěnému ovzduší 

průmyslem. Ze získaných dat bude vyhodnocen vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší 

v mikroregionu Bohumín. 
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2. OVZDUŠÍ JAKO SOUČÁST ATMOSFÉRY A JEHO OCHRANA 

Atmosféra je plynným obalem Země tvořící jednu z dílčích geosfér krajinné sféry, 

která je tvořena ovzduším. Chrání člověka před nebezpečnou sluneční a kosmickou radiací a 

svou tepelnou setrvačností sniţuje teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. V případě členění podle 

průběhu teploty s výškou se zpravidla dělí na pět vrstev: 

 Troposféra – nejdůleţitější vrstva pro ţivot na Zemi, sahá do výšky přibliţně 

11 km, na pólech do 8 km a na rovníku aţ do 18 km. 

 Stratosféra – sahá do výšky kolem 50 km, její součástí je také ozonosféra 

 Mezosféra – dosahuje výšky aţ 80 km, 

 Termosféra – sahá do výšky aţ 800 km 

 Exosféra – se nachází ve výškách 800 – 35 000 km, je to vnější vrstva 

atmosféry, která plynule přechází do meziplanetárního prostoru. [14] 

Z hlediska sloţení ji lze rozdělit na tři kvalitativní sloţky. První sloţku tvoří suchá a 

čistá část atmosféry. Největší zastoupení mezi plyny v atmosféře má dusík (cca 78% obj. 

procent) a kyslík (cca 21%), bez kterých by na naší planetě prakticky nemohly neexistovat 

ţádné ţivé organismy. Dále obsahuje stopové mnoţství plynů, jako jsou argon, oxid uhličitý, 

neon, helium, metan, krypton a vodík. Druhou sloţku atmosféry tvoří voda, která se zde za 

běţných meteorologických podmínek můţe vyskytovat ve třech skupenstvích: vodní pára, 

vodní kapičky nebo ledové částice. Mnoţství těchto tří skupenství je ve vzduchu prostorově i 

časově velmi proměnlivé, protoţe vodní pára můţe přecházet kondenzací v kapalnou vodu, 

nebo přímo sublimovat v led. Třetí sloţkou jsou různé znečišťující příměsi, zejména 

aerosolové povahy. [1, 14] 

Ovzduší patří mezi základní a pro člověka nejdůleţitější sloţky ţivotního prostředí. 

Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do nitra lidského těla a působí tak přímo 

na zdraví člověka. Proto je v posledních desetiletích věnována kvalitě ovzduší velká 

pozornost jak na národní, tak evropské úrovni. Pod pojmem ochrana ovzduší proto chápeme 

nejen ochranu vnějšího, ale i vnitřního ovzduší před škodlivými látkami jako součást ochrany 

a tvorby vnitřního prostředí. Ochrana vnějšího ovzduší patří mezi základní cíle a úkoly 

ochrany ţivotního prostředí. Ačkoli se kvalita ovzduší v ČR od devadesátých let podstatně 

zlepšila, stále se úrovní znečištění ovzduší řadí mezi nejvíce znečištěné oblasti celé Evropy. 

Hlavní příčinou této situace je stále vysoká energetická náročnost české ekonomiky a 

následně velký podíl výroby tepla a energie spalováním energetických surovin s vysokým 
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obsahem síry, jako je například hnědé uhlí. Tyto hodnoty u ČR vysoce přesahují měřítka 

ostatních vyspělých průmyslových států celé Evropské unie. Ke zhoršení stavu ovzduší 

v aglomeračních centrech také významně přispívá spalování tuhých paliv v lokálních 

topeništích a zejména automobilová doprava.  

Vysokou energetickou náročnost naší ekonomiky potvrzuje i její zařazení na 14. 

příčku ve statistice Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Statistika uvádí, ţe ČR patří 

mezi vyspělé státy, které se nepotýkají se zásadními ekonomickými problémy a jejich 

obyvatelé ve velké míře spotřebovávají. A právě tato vysoká spotřeba, se podílí na vysoké 

ekologické stopě. ČR má i velký podíl tzv. uhlíkové stopy – tedy emisí uhlíku na jednoho 

obyvatele, coţ není příznivé z hlediska ochrany klimatického systému Země. Uhlíková stopa 

je vysoká, tvoří zhruba dvě třetiny z celkové ekologické stopy, coţ je také dokladem toho, ţe 

naše ekonomika je vysoce energeticky náročná. 

Obr. 2.1.: Ekologická stopa podle jednotlivých složek 1960 – 2003  

 

Zdroj: www.chinadialogue.net 

Z výše uvedeného obrázku lze vyčíst, ţe největší zátěţí lidstva od roku 1960 činí oxid 

uhličitý ze spalování fosilních paliv – tedy uhlíková stopa. 

„Jelikoţ je znečišťování ovzduší negativní externalitou
1
, pro kterou neexistuje ţádný 

trh, je nutný při řešení tohoto problému zásah státu. K dosaţení konkrétních cílů v oblasti 

ţivotního prostředí lze aplikovat donucovací nebo trţně orientovaný přístup, který přímo či  

                                                           
1
 Definice externalit se u jednotlivých autorů liší. Obecně však můžeme říci, že externalitami jsou nazývány 

situace, kdy aktivity jednoho subjektu pozitivně či negativně ovlivňují produkční či užitkovou funkci jiného 
subjektu (pozitivní či negativní externality) 
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nepřímo směřuje ke sníţení, zmírnění nebo zastavení růstu úrovně znečišťování ovzduší. 

Donucovací přístup spočívá v definování normativních (administrativních) nástrojů, dále se 

vyskytuje v podobě případných pokut za nedodrţení stanovených norem. Trţně orientovaný 

(ekonomický) přístup zahrnuje daně, subvence a obchodovatelná povolení“. (Jílková 2003, 

34) 

2.1. Administrativní nástroje 

Nástroje administrativního typu chápeme jako přímé předpisy pro chování 

jednotlivých subjektů ve vztahu k ţivotnímu prostředí. Tyto nástroje vycházejí spíše 

z regulativních opatření a převládá u nich donucovací přístup z důvodu nerovnováţného 

postavení znečišťovatele a státu. Instrumentárium administrativních nástrojů je velice široké 

(viz Obr. 2.2.). Klasickým příkladem jsou absolutní zákazy určité činnosti, nebo určení 

povolené hranice činnosti formou příkazů, které mohou být formulovány jako doporučené 

postupy a pro jejich dodrţování jsou stanoveny dodatečné motivační mechanismy. Tyto 

nástroje se mohou týkat jak chování výrobců (výrobní postupy, produkce, emise), tak i 

chování jednotlivců a domácností. Administrativní nástroje převaţují i v zemích, kde je trţní 

hospodářství ukotveno po mnoho let. Důvodem jejich oblíbenosti je vysoká pravděpodobnost 

jejich dodrţování, jejich jasná formulace a rychlá působnost. Zcela konkrétním příkladem 

administrativních nástrojů v ochraně ovzduší jsou emisní limity.
2
 

Obr. 2.2.: Cílové zaměření administrativních nástrojů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jílková, 2003 

                                                           
2
 Emisní limit je přípustné množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování vyjádřené 

jako hmotnostní nebo objemová koncentrace znečišťující látky obsažená v odpadních plynech na jednotku 
produkce.  
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2.2. Ekonomické nástroje 

Další moţností vedle regulativního přístupu je ekonomická internalizace externích 

efektů, která vyuţívá cenového mechanizmu. Původce negativního externího efektu je zatíţen 

platbou (daní), původce pozitivního externího efektu platbu získává (subvence). Výše platby 

odpovídá výši marginálních externích nákladů (resp. uţitku). Teoretické základy tohoto 

přístupu poloţil Artur Cecil Pigou (1932), který rozlišil soukromé a společenské náklady a 

navrhl systém zdanění (tzv. pigouovská daň). Z hlediska vzájemného postavení aktéru se 

jedná o trţně orientovaný přístup, jehoţ cílem je simulovat působení trhu a vytvářet tak 

ovlivňovaným subjektům určitý prostor pro rozhodování podle jejich hledisek uţitku a 

nákladů. [4] 

Při stanovení cenového mechanizmu se vyuţívá buď stanovení ceny, nebo stanovení 

mnoţství. V prvním případě při řešení pomocí stanovení ceny (v podobě platby poplatku či 

daně), je cena ve formě výše platby stanovena veličinou a mnoţství (kvalita ţivotního 

prostředí) je výsledkem trhu. Ve druhém případě mnoţství v podobě definovaného standardu 

ţivotního prostředí představuje fixovaný parametr a cenu generuje trh (prodej práv na 

znečištění, povolenek nebo kreditů). Pojem trţně orientovaný zde neznamená, ţe by kvalita 

ţivotního prostředí byla ponechána působení trhu, ale to, ţe stimulační mechanizmus ceny 

vytváří pro jednotlivé subjekty větší prostor k rozhodování a k optimalizaci chování v rámci 

státem daných kritérií. Kaţdý znečišťovatel se totiţ rozhoduje na základě srovnání mezních 

nákladů na zamezení (sníţení znečištění) a stanovené výše platby. Dokud jsou mezní náklady 

na zamezení niţší neţ platba, znečišťovatel bude redukovat emise. V případě vyrovnání je pro 

něj výhodnější zaplatit stanovenou sumu a emise dále nesniţovat. Cenový mechanizmus tak 

působí jako síto – nejvíce omezují emise ti, kteří mají nejniţší náklady na zamezení. 

2.2.1. Daně 

„Daně jsou ekonomickým nástrojem zaloţeným na základě řešení pomocí stanovení 

ceny. Jedná se o povinné a nenávratné, zpravidla pravidelně se opakující platby do veřejného 

rozpočtu bez nároků na ekvivalentní a přímé plnění z tohoto rozpočtu“ (Hamerníková, 1996, 

in Jílková, 2003). OECD definuje tzv. ekologické daně jako „povinné platby státu bez 

moţnosti kompenzace protisluţbou, uvalené na daňové základy povaţované za zvlášť 

relevantní ve vztahu k ţivotnímu prostředí“. Představují stínovou cenu za negativní 

externality a jejich předmětem se stávají aktivity, vstupy nebo výstupy. Ekologické daně jsou 

uvalovány na výrobce i spotřebitele s cílem vyvolat změnu v jejich chování, která povede 

k ochraně ţivotního prostředí. V případě, ţe nejsou ekologické daně v mezinárodním měřítku 
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zaváděny koordinovaně, hrozí sníţení konkurenceschopnosti domácích firem. Příjmy 

z ekologických daní na osobu dosahovaly v roce 2008 ve státech OECD v průměru 2,13 % 

HDP V rámci zemí OECD lze říci, ţe 90 % příjmů z ekologických daní pocházelo v roce 

1995
3
 z daní uvalených na motorová paliva a dopravní prostředky.  

2.2.2. Subvence 

Subvence neboli dotace jsou vyuţívány k podpoře vzniku kladných externalit, nebo 

naopak k motivování znečišťovatelů, aby omezili negativní externality. Současné dotační 

programy jsou především zaměřeny na podporu vyuţívání alternativních zdrojů energie, 

inovativní řešení a lepší technologie. Dotace se mohou vyskytovat v podobě finančních 

transferů, nízko úročených půjček, daňových zvýhodnění apod. Vzhledem k tomu, ţe 

neexistuje jednotná definice a mezinárodní organizace se odlišují z hlediska obsahu dotací, je 

velmi těţké kvantifikovat jejich přesný výskyt. OECD však uvádí, ţe v posledních letech 

došlo k poklesu veřejné podpory v jejich zemích.  

2.2.3. Obchodovatelná emisní povolení 

Systém obchodovatelných emisních povolení byl poprvé uvaţován jiţ v roce 1968 

profesorem Johnem Dalesem. Tento systém je zaloţený na stanovení celkového limitu 

přípustného mnoţství emisí za určitý čas na určitém území a na jeho rozdělení mezi 

znečišťovatele pomocí rozhodnutí správního orgánu či pomocí aukce. Aby mohl tento systém 

fungovat, musejí státy definovat cíl a přidělit určitý počet povolenek. Emisní povolenky jsou 

dále volně obchodovány a jejich cena je dána trhem. Princip obchodovatelných povolení je 

vyuţitelný například pro omezení znečištění ovzduší, vody, k omezení těţby neobnovitelných 

zdrojů atd. V případě ochrany ovzduší můţe znečišťovatel, který nevyuţije své celkové 

přidělené mnoţství, takto ušetřené povolení odprodat subjektům, které chtějí emitovat více, 

neţ jim umoţňuje jejich aktuální mnoţství povolenek. Emituje-li znečišťovatel nad úroveň 

přidělených práv, musí zaplatit pokutu, která bývá zpravidla o mnoho vyšší neţ cena 

povolenek. Současné systémy obchodování s emisemi jsou zaměřeny pouze na jeden určitý 

skleníkový plyn nebo naopak na skupinu skleníkových plynů. Jedná-li se o skupinu plynů, 

stanovuje se obvykle souhrnný limit a hlavní plyn. Na ostatní plyny se pak aplikuje přepočet 

na tzv. ekvivalent hlavního plynu. Za hlavní plyn je nejčastěji označován CO2.  

J. Jílková zmiňuje tři základní modely obchodování s emisemi. Jedná se o systém 

zaloţený na kreditech redukce emisí (baseline and credit), kdy je znečišťovatel odměněn 

                                                           
3
 OECD udává, že ačkoli se jedná o data z roku 1995, tak závěry z nich plynoucí jsou stále platné (OECD 2010a) 
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kredity za sniţování svých emisí. Následně kredity můţe vyuţít či prodat. Druhým je model 

celkový limit a obchodování (cap and trade, CaT), který stanoví předem horní limit za region, 

zemi, nebo skupinu států. Obchodovatelná povolení se rozdělí mezi účastníky programu a ti, 

kteří je zcela neuplatní, je mohou prodat. Třetím typem je varování (offset, OFT), mnohdy 

představující doplněk předcházejících modelů.  

Dále se rozlišují 3 principy lišící se v přístupu volby redukovaného subjektu. 

Nejčastěji bývá pouţíván princip shora (princip upstream), který se zaměřuje na redukci 

přímo výrobce či importéra fosilních paliv. Povolenky jsou udělovány majitelům ropných 

rafinerií, uhelným dolům, zpracovatelským závodům apod. Naopak princip zdola (princip 

downstream) redukuje emise v místě, kde jsou vypouštěny do ovzduší. Ačkoli tento model 

nabízí větší konkurenci, je velmi obtíţné jej aplikovat a to zejména z administrativních 

důvodů (evidence dopravy a malých subjektů). Poslední princip je hybridní a kombinuje dva 

předcházející. [4] 

Modely vyuţívající obchodovatelná práva k ochraně ţivotního prostředí se poprvé 

začaly uplatňovat v 70. letech v USA. Jednotlivé systémy se opírají o národní či mezinárodní 

právní úpravu. Obchodování s emisemi je však poměrně mladý a teprve rozvíjející se trh.  

2.3. Hlavní aktivity vedoucí ke zlepšení stavu ovzduší 

Od počátku druhé poloviny 20. století se téma ţivotního prostředí stalo celosvětovou 

debatou. Mimořádně významným z hlediska vývoje environmentálního myšlení světové 

veřejnosti se stal rok 1972, kdy se konala první mezinárodní konference OSN o ţivotním 

prostředí a rozvoji ve Stockholmu za účasti 113 zemí. Tato konference především označila 

správně 4 hlavní ekologické problémy:  

 akutní nebezpečí hrozí především zemím, kde produkce nebezpečných odpadů 

přesahuje únosnou míru a bezprostředně ohroţuje lidské zdraví a přírodu, 

 v dlouhodobé perspektivě můţe být ještě závaţnější nebezpečí spojeno 

s narušením ţivotodárných planetárních systémů, jako jsou hydrologický cyklus, 

ozonová vrstva, klimatický systém a oceán,  

 ohroţení civilizace nadměrným a příliš rychlým čerpáním a uţíváním 

obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, 

 alarmující rychlostí pokračuje redukce biologického bohatství planety – genetické 

základny jednotlivých druhů rostlin a ţivočichů, počtu druhů i rozmanitosti 

ekosystémů. 
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Tyto čtyři okruhy vytyčily rozměr ohroţení a Stockholmská konference tak vyzvala 

k okamţitým akcím na ochranu ţivotního prostředí. Za nejdůleţitější výsledek této 

konference je povaţováno zaloţení Programu OSN o ţivotním prostředí (UNEP). V průběhu 

70. let byla postupně přijata celá řada mezinárodních smluv, jeţ vytvořily širokou základnu 

pro prohlubování mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany přírody a ţivotního prostředí.  

Významnou událostí se stalo konání světové konference o udrţitelném rozvoji v Riu 

de Janeiru v roce 1992 po více neţ dvou letech příprav. Byla to v prvním případě konference 

Severo-jiţní, kdy proti ekologickým prioritám severu stály rozvojové cíle jihu. Základními 

přijatými dokumenty byly Agenda 21 a Deklarace o ţivotním prostředí. Na konferenci byla 

také otevřena k podpisu Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu UNFCCC (dále jen 

Úmluva). Úmluva je postavena na těchto zásadách: mezigenerační spravedlnost, společná, 

avšak diferencovaná zodpovědnost (ekonomicky vyspělé země mají větší podíl odpovědnosti 

na současné vysoké koncentraci skleníkových plynu, neţ země rozvojové), ochrana oblastí 

náchylných na negativní dopady změn klimatického systému, předběţná opatrnost a podpora 

udrţitelného rozvoje. [20] 

Konečným cílem této úmluvy a jakýchkoliv souvisejících právních dokumentů, které 

konference smluvních stran případně příjme, je dosáhnout, v souladu s odpovídajícími 

opatřeními úmluvy, stabilizace koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která 

by umoţnila předejít nebezpečným důsledkům vzájemného působení lidstva a klimatického 

systému. Smluvní strany zahrnuté v dodatku I
4
 se zavázaly vytvořit národní programy ke 

sníţení svých antropogenních emisí skleníkových plynů. Smluvní strany zahrnuté v dodatku 

II
5
 přislíbily, ţe kromě sníţení svých emisí navíc poskytnou finanční zdroje rozvojovým 

zemím, které jim usnadní plnění jejich závazků. Na Úmluvu o pár let později navázal Kjótský 

protokol, který byl přijat na 3. konferenci smluvních stran Úmluvy. Velmi očekávanou 

konferencí byl nedávný summit v Kodani. Kjótským protokolem, výsledky kodaňského 

summitu a konference v Cancúnu se bude autor zabývat v následujících podkapitolách. 

                                                           
4
 Země dodatku I: Austrálie, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Evropské 

společenství, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Kanada, Lichtenštejnsko, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska, USA, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina (OSN 1992: 23) 
5
 Země dodatku II: Příloha I mimo Běloruska, Bulharska, České republiky, Estonska, Chorvatska, Lichtenštejnska, 

Litvy, Lotyšska, Maďarska, Monaka, Polska, Rumunska, Ruské federace, Slovenska, Slovinska, Turecka, Ukrajiny 
(OSN 1992: 23) 



13 

 

2.3.1. Kjótský protokol 

Kjótský protokol (dále jen Protokol) k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu lze 

povaţovat za průlom v boji proti klimatickým změnám. Ačkoli byl Protokol přijat v 

prosinci roku 1997, v platnost vstoupil aţ 16. února 2005, jelikoţ pro jeho platnost byly 

stanoveny dvě podmínky, které musely být splněny: 

 ratifikace alespoň 55 státy 

 ratifikace tolika státy dodatku I (tedy průmyslově vyspělými zeměmi), aby jejich 

podíl na emisích všech států dodatku I v roce 1990 činil alespoň 55 %. Česká 

republika jej ratifikovala v roce 2001. 

Se splněním první podmínky nebyl příliš velký problém, neboť rozvojovým zemím 

Protokol neukládal ţádné významnější závazky a řada ostrovních či přímořských států má na 

opatření proti změnám klimatu velký, někdy přímo existenční zájem. Mnohem 

komplikovanější bylo splnění druhé podmínky. Poté, co USA odmítly Protokol ratifikovat, 

byla jeho budoucnost v ohroţení. Na podzim roku 2004 se ale ruská vláda rozhodla podpořit 

ratifikaci Protokolu a umoţnila tím, aby 16. Února 2005 konečně vstoupil v platnost. „V 

současné době Protokol ratifikovalo 192 států a jedno integrační seskupení. Státy dodatku I, 

které Protokol ratifikovaly, se podílely 63,7% na celkových emisích zemí dodatku I“. 

Vzhledem k tomu, ţe se USA, Indie ani Čína k Protokolu nepřipojily, pokrývá pouze jednu 

čtvrtinu celosvětových emisí. Země dodatku I také čekaly s ratifikací na dobu, kdy budou 

přijata přesná pravidla pro tzv. flexibilní mechanismy. Pomocí těchto mechanismů mohou 

státy splnit část závazků kjótského protokolu. Kjótský protokol uvádí tři základní typy 

flexibilních mechanismů:  

 Obchodování s emisemi (Emmision Trading, ET) 

 Společně zaváděná opatření (Joint Implementation, JI) 

 Mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism, CDM) 

Průmyslově vyspělé země se zde zavázaly do prvního kontrolního období (2008-2012) 

sníţit emise skleníkových plynů o 5,2 % v porovnání s rokem 1990. Redukce se týká plynů 

CO2, CH4, N2O, HFC, PFC a SF6 vyjádřených ve formě ekvivalentu CO2. Přepočet na 

ekvivalent CO2 je dán následujícím vztahem: 

CO2 = 1, 

CH4 = 21 (metan je tedy 21krát silnější skleníková plyn neţ CO2), 

N2O = 310, 
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SF6 = 23 900,  

Hodnoty HFC a PFC se vypočítávají individuálně v závislosti na daném sloţení (IPCC 

2007: 33-34). [20] 

2.3.2. Kodaňský summit 

Kodaňský summit byl velkým očekáváním, jelikoţ z jeho závěru měl vzejít nástupce 

kjótského protokolu, jehoţ platnost končí roku 2012. Konference v Kadani se uskutečnila 

v prosinci roku 2009 za účasti politických reprezentantů ze 192 států světa a široké odborné 

veřejnosti. Nicméně jeho očekávání nebylo zdaleka naplněno. Jiţ na začátku se hladký průběh 

summitu zkomplikoval, kdyţ na veřejnost unikly dokumenty, emaily a počítačové programy, 

které naznačovaly falšování výsledků výzkumu. Závaţnost situace spočívala především 

v tom, ţe se upravování dat mělo týkat i dokumentů, které mnohým měly slouţit jako 

podklady pro jednání. 

Státy nebyly schopny dojít k vzájemnému konsensu a jednání byla navíc blokována 

Čínou a Indií. Výsledkem Kodaňského summitu se stala právně nezávazná dohoda. Tato 

dohoda byla sepsána USA, Čínou, Indií, Brazílií a Jiţní Afrikou, ostatní státy vzaly 

Kodaňskou dohodu pouze na vědomí. Součástí pouze třístránkové dohody jsou prázdné 

přílohy, které mají státy vyplnit a samy si tak stanovit své emisní redukční cíle, avšak jejich 

dodrţování není závazné. 

Na základě Kodaně bylo přijato doporučení IPCC, aby průměrná globální teplota 

nevzrostla o více neţ 2 °C. Dále dohoda obsahuje vyčíslení finanční podpory pro rozvojové 

země. Společná pomoc byla stanovena na 30 miliard USD ročně pro období 2010 – 2012 

s plánovaným nárůstem na 100 miliard USD ročně aţ do roku 2020. Přesné zdroje 

financování však jiţ dohoda neobsahuje, pouze zmiňuje zaloţení Kodaňského zeleného 

klimatického fondu, který by měl slouţit k usnadnění financování. Hlavní cíl summitu – 

shoda o nástupci Kjótského protokolu – tedy nebyl dosaţen. Debata o nové dohodě, která 

nahradí Protokol, zůstala otevřená pro další mezinárodní konferenci. 

2.3.3. Summit v Cancúnu 

Konference v Cancúnu roku 2010 si oproti Kodani získala mnohem menší pozornost 

veřejnosti. Ačkoli dohoda o nástupci Protokolu nebyla opět dosaţena, došlo k významnému 

posunu v postoji Číny a Indie, které naznačily ochotu zavázat se ke sníţení svých emisí. 

Dohoda z Cancúnu v mnohém kopíruje Kodaňskou. „Schválený text pouze uvádí, ţe 

je třeba sníţit produkci skleníkových plynů, které narušují ozonovou vrstvu atmosféry, aniţ 
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by jasně stanovil mechanismus jak toho docílit“ (Enviport, 2010). Dohoda počítá se zřízením 

fondu, který má usnadnit rozvojovým zemím vypořádat se s důsledky globálního oteplování. 

Dále státy opět prohlásily, ţe teplota nesmí vzrůst o více neţ 2 °C a jednání ohledně nahrazení 

či prodlouţení Kjótského protokolu bylo odloţeno na další konferenci v Durbanu. 

Nalezení shody ohledně nástupce Protokolu je velmi komplikované, zejména z důvodu 

rozdílných zájmů jednotlivých států. Největší zájem na radikálním řešení v otázce změny 

klimatu mají malé ostrovní země, jejichţ existence je tímto problémem přímo ohroţena. 

Podstatně menší zájem projevují USA, které protokol nikdy neratifikovaly a obávají se, ţe by 

omezení produkce skleníkových plynů poškodilo jejich hospodářství. Stejně tak exportéři 

nerostných surovin (ropy a zemního plynu), kteří by se zavázali ke sníţení svých emisí, by 

přišli o významnou část svých příjmů. EU se zavázala sníţit své celkové emise do roku 2020 

minimálně o 20% v porovnání s úrovní v roce 1990 a aţ o 30%, pokud se v rámci celosvětové 

dohody o klimatu zaváţou ke srovnatelnému sniţování i další rozvinuté země. [20] 
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3. LÁTKY ZNEČIŠŤUJÍCÍ OVZDUŠÍ A ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ 

 „Znečišťující látky definuje zákon o ovzduší (Zákon č. 86/2002 Sb.) jako látky tuhé, 

kapalné a plynné, které přímo nebo po chemické či fyzikální změně v ovzduší nebo po 

spolupůsobení s jinou látkou nepříznivě ovlivňují ovzduší a tím ohroţují a poškozují zdraví 

lidí nebo ostatních organismů, zhoršují jejich ţivotní prostředí, nadměrně je obtěţují nebo 

poškozují majetek“ (Koloničný 2010, 48) 

Za látky znečišťující ovzduší tedy označujeme hmotné látky, které nepříznivě 

ovlivňují ţivotní prostředí. Toto nepříznivé ovlivňování se můţe projevovat následujícími 

způsoby:  

 škodami na zdraví lidí a zvířat, 

 poškozováním prostředí nebo některé z jeho sloţek, 

 nepříznivými změnami přirozeného sloţení ovzduší, 

 obtěţováním okolí (prachem, sníţenou viditelností atd.) 

Dle zákona o ochraně ovzduší (Zákon č. 86/2002 Sb.) jsou znečišťující látky 

rozděleny do pěti hlavních skupin. Nultou skupinu představují tzv. základní znečišťující látky, 

kdy mezi tyto látky řadíme:  

 tuhé znečišťující látky (TZL), 

 oxid siřičitý (SO2), 

 oxidy dusíku (NOX), 

 těkavé organické látky (VOC), 

 těţké kovy, 

 oxid uhelnatý (CO), 

 amoniak a amonné soli, 

 polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). [6] 

Mezi nejvýznamnější zdroje antropogenního znečištění patří v současné době 

nejrůznější procesy spojené se spalováním fosilních paliv a s tím spojená i doprava. 

V globálním měřítku je významným zdrojem znečištění cílené vypalování lesů hlavně 

v tropických oblastech, které slouţí pro další rozšiřování zemědělské plochy. Díky svému 

mimořádnému plošnému rozsahu přispívá ke znečištění také zemědělství. Můţe to být jak 

ţivočišná výroba, která se vyznačuje produkcí skleníkového metanu, tak výroba rostlinná, 

která svým nepromyšleným scelováním orné půdy můţe způsobit větrnou erozi půdy, při 

které se do ovzduší dostane velké mnoţství prachu. Jinými zdroji antropogenního znečištění 
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mohou být vojenské činnosti spojené s výrobou toxických plynů, nebo další průmyslové 

podniky, zejména ty spojené s chemickým průmyslem.  

Znečištění ovzduší se zhoršuje úměrně s rozvojem průmyslové výroby, výstavbou 

elektráren, povrchových dolů i sídlišť a s rozvojem dopravy. Mezi nejvíce znečišťující 

průmyslová odvětví patří energetický, metalurgický a chemický průmysl, dále pak průmysl 

stavebních hmot a doprava. Průmyslové zóny a hustě obydlené lokality s vysokou koncentrací 

dopravy jsou znečištěním ovzduší postiţeny nejvíce. 

Látky znečišťující ovzduší se dělí na pevné, kapalné a plynné. Tuhé a kapalné 

znečišťující látky se často nazývají jako částečky, protoţe jejich měrná hmotnost je asi o tři 

řady vyšší neţ měrní hodnost nosného plynu. Dále se dělí podle chemického sloţení, 

zdravotního účinku (alergeny, radioaktivní látky, těţké kovy, mutagenní látky, karcinogenní 

látky, atd.), podle míry škodlivosti nebo nebezpečnosti. Ke znečišťujícím látkám se 

samostatně řadí i pachy, obzvláště pachy organického původu. 

3.1. Tuhé a kapalné znečišťující látky 

Tuhé částice se vyskytují ve velikostech od makromolekul aţ po viditelná zrna. Jejich 

sloţení je velmi různorodé, obsahují ţivé částice (bakterie, řasy, plyn z rostlin a stromů, viry, 

atd.) a neţivé částice (prach, popel z lesních poţárů, mořskou sůl, atd.) 

Kapalné částice rozptýlené v ovzduší vznikají kondenzací plynné fáze nebo 

rozrušením většího objemu tekutiny. Tuhé i kapalné částice mají schopnost utvářet se 

vzduchem dvojfázové disperzní systémy, vzduch je disperzním prostředím a částice 

dispergovanou látkou. Podle stability disperzního systému se dělí na prachy a aerosoly.  

Termín aerosol byl poprvé pouţit v roce 1920 a lze jej definovat jako soustavu 

pevných a kapalných částic o velikosti v rozsahu 1 nm – 100 µm rozptýlených v ovzduší. 

Atmosférický aerosol je všudypřítomnou sloţkou atmosféry Země, která se významně podílí 

na důleţitých atmosférických dějích, jako je vznik sráţek a teplotní bilance Země. Zároveň 

koncentrace aerosolu v atmosféře, případně na ně vázaných toxických látek, jsou předmětem 

sledování z důvodu působení na vegetaci, ţivočichy a lidské zdraví. [45] 

„Jedním z nejdůleţitějších parametrů ovlivňujících chování aerosolu je velikost jejich 

částic. Aerosolové částice s největší hustotou pravděpodobnosti výskytu v atmosféře mají 

velikost kolem 0,3 µm, jsou tedy prostým oken nerozlišitelné (nejmenší jednoduše viditelné 

částice mají velikost větší neţ 50 µm). Soubory takových částic jsou naopak velmi známé a 

dobře viditelné jevy v atmosféře. Vzroste-li koncentrace částic v souboru do té míry, ţe 
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hustota vzniklého aerosolu je větší neţ 1% hustoty vzduchu, pak se soubor jeví jako mrak 

nebo oblak, má zřetelně definované hranice a jeho objemové vlastnosti se velmi liší od 

zředěnějšího aerosolu“. (Braniš, Hůnová 2009, 121)  

O mlze nebo oparu lze hovořit v případě kapalného aerosolu mající vliv na viditelnost 

v atmosféře. Jako dým označujeme aerosol z pevných částic obvykle menších neţ 0,05 µm. 

Podobně lze definovat kouř, který je výsledkem nedokonalého spalování a navíc obsahuje 

kapalné částice. Naopak jinou formou můţe být prach, který je souborem hrubých částic 

větších neţ 0,6 µm, vzniklých působením mechanických sil na mateřskou pevnou hmotu. 

Obecným termínem označující viditelné znečištění atmosféry zejména v městských oblastech 

je smog
6
. [1] 

Aerosol tedy můţe obsahovat také znečišťující aerosolové příměsi, jako jsou půdní a 

prachové částice, vulkanický popel, jemné krystalky mořských solí, kosmický prach, 

produkty hoření meteoritů, pylová zrna, bakterie, výtrusy, spory, produkty rozkladu 

organických látek apod. Tyto aerosolové příměsi jsou do ovzduší emitovány z přírodních 

zdrojů znečištění, kde patří například vulkanická činnost, která je zdrojem prachu, oxidů síry 

a dalších látek. Jiným zdrojem prachu a jemného písku jsou například pouště a plochy bez 

vegetace, kde mohou vznikat prašné bouře. Dále sem mohou patřit i přirozené lesní poţáry a 

činnost bakterií a ostatních organismů. Výsledky výše zmíněných činností představují součást 

přirozeného atmosférického aerosolu, avšak v posledních letech se v souvislosti se zvyšující 

se ekologickou zátěţí věnuje větší pozornost aerosolům antropogenního původu, které 

vznikají jako přímé nebo nepřímé produkty lidské činnosti.  

Vliv pevných a kapalných částic na životní prostředí a na zdraví člověka 

Prachové a aerosolové částice mají na zdraví člověka obrovský vliv. Rozsah postiţení 

závisí především na velikosti prachových částic. Částice větší neţ 100 μm se relativně rychle 

usazují a na zdraví člověka nemají významný vliv. Mnohem větší účinek mají jemnější 

částice antropogenního původu (např. kovové prachy, oxidy, křemičitany, chloridy, sírany, 

dusičnany aj.) i organického původu (např. bakterie, pyly, dehty). 

Největší negativní vliv mají prachové částice s označením PMX, „particulate matter“ – 

aerosolové či pevné částice menší neţ x μm (PM10, PM2,5, PM1,0). Částice v průměru PM10 se 

                                                           
6
 Označení smog vzniklo spojením slov smoke a fog (kouř a mlha) a představuje alarmující situaci znečištění 

ovzduší a to zejména částicemi s obsahem síry uvolňujícími se při spalování fosilních paliv. 
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dostávají do plic a způsobují váţné zdravotní problémy, 10 μm je méně neţ průměr lidského 

vlasu (viz obr. 3.2.). [40] 

Obr. 3.3.: Velikost částic v porovnání s lidským vlasem 

 

Zdroj: www.stop-prach.cz 

Tyto částice jsou výsledkem spalovacích procesů v dopravě, elektrárenství apod. 

Z ovzduší se aerosol dostává do ostatních sloţek ţivotního prostředí pomocí suché nebo 

mokré atmosférické depozice. Částice o průměru větší neţ 10 μm se na zemský povrch 

ukládají během několika hodin, jemnější částice setrvávají v atmosféře i několik týdnů.  

Na organismy působí mechanicky zaprášením. Listy rostlin mají vlivem zaprášení 

sníţenou aktivní plochu, ţivočichové částice atmosférického aerosolu vdechují a následně 

jsou částice kumulovány v dýchacích cestách. Místo usazování částic záleţí na jejich 

velikosti. Větší částice jsou usazovány na nosních chloupcích a nepůsobí ţádné větší potíţe. 

Menší částice (PM10) jsou usazovány v průduškách a mohou způsobit značné zdravotní 

problémy. Nejnebezpečnějšími částicemi pro zdraví člověka jsou částice o velikosti menší neţ 

1 μm, které mohou vcházet přímo do plícních sklípků. Následkem je poškození 

kardiovaskulárního a plicního systému a dlouhodobé působení těchto částic má zásadní vliv 

na vznik chronické bronchitidy a chronické plicní choroby. Částice atmosférického aerosolu 

navíc často obsahují adsorbované karcinogenní a mutagenní sloučeniny, coţ způsobuje 

rakovinu plic. [24] 

Prachové a aerosolové částice patří mezi látky s nejčastěji překročenými limity. 

Největší koncentrace těchto částic je zejména v Moravskoslezském kraji. 
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Obr. 3.4.: Roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2010  

 

Zdroj: www.chmi.cz 

Nejvíce znečišťovanou oblastí těmito prachovými částicemi je zejména Ostravsko-

karvinská pánev. Velký podíl na znečišťování PM10 nese především průmyslová výroba, 

lokální vytápění a doprava. 

3.2. Plynné znečišťující látky 

Hlavní zdroje znečištění ovzduší lze rozdělit na polutanty s regionálním a 

celosvětovým dopadem. Tradiční polutanty oxidů síry mají efekt lokálního nebo regionálního 

charakteru. Emise oxidu uhličitého jiţ dosahují mezinárodního aţ celosvětového dopadu 

v podobě skleníkového efektu. Mezi hlavní skleníkové plyny patří vodní pára, oxid uhličitý 

(CO2), methan (CH4), oxid dusný (N2O) a další umělé látky. 

Mezivládní panel o klimatické změně (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC) uvádí vodní páru jako nejsilnější skleníkový plyn, který zapříčiňuje zhruba 60% 

přirozeného skleníkového efektu. Její mnoţství v atmosféře není přímo dáno aktivitou 

člověka, ale je přímo závislé na teplotě vzduchu, kdy se s rostoucí teplotou její výskyt 

zvyšuje. 

Na antropogenním skleníkovém efektu se po CO2 nejvíce podílí metan. Jeho výskyt je 

z 40% přirozený, za zbylých 60% je zodpovědný člověk. V časovém horizontu do 100 let je 
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CH4 v porovnání s CO2 21krát nebezpečnější plyn. V atmosféře se však vyskytuje 

v koncentraci 1 800 ppb, coţ znamená více neţ 200krát niţší výskyt. CH4 je hlavní sloţkou 

zemního plynu, do atmosféry uniká jak při jeho těţbě, tak při spotřebě. Během spalování 

zemního plynu se navíc mění na CO2. [9] 

Následuje charakteristika plynných znečišťujících látek, se kterými se setkáváme ve 

volním ovzduší nejčastěji: 

SLOUČENINY SÍRY: 

Oxidy síry vznikají při spalování uhlí oxidací síry obsaţené v palivu. Dalšími zdroji je 

výroba kyseliny sírové a energetika, avšak negativní dopady oxidů síry na ţivotní prostředí 

výrazně převaţují nad energetickým přínosem. 

Oxid siřičitý, SO2 – je jednou z hlavních znečišťujících látek v ovzduší. Do ovzduší 

se dostává jen ojediněle vulkanickou činností. Hlavní zdroje této látky pocházejí převáţně 

z činností člověka: 

 z energetiky při spalování uhlí, které je dominantním zdrojem SO2, 

 z metalurgického průmyslu při zpracování rud, které obsahují velké mnoţství síry, 

 z koksárenství, kde se spaluje neodsířený koksárenský plyn (svítiplyn), 

 z chemického průmyslu, který ho produkuje zejména při výrobě kyseliny sírové - 

H2SO4, 

 z lokálních topenišť, kde se spalují tuhá paliva. 

Působení oxidu siřičitého poškozuje především dýchací systém, způsobuje zvýšení 

výskytu akutního a chronického astmatu a bronchitidy. Malé koncentrace SO2 nejvíce 

zapříčiňují hynutí lišejníku a mají negativní vliv na jehličnaté stromy. 

Koncentrace s vyššími hodnotami způsobují: 

 50 mg.m
-3

 – dlouhodobé choroby krevního oběhu, bronchitida, zvýšení úmrtnosti, 

 100 mg.m
-3

 – dráţdění očí a horních dýchacích cest, 

 500 mg.m
-3

 – poškození činnosti mozkové kůry,  

 2 500 mg.m
-3

 – sniţuje průchodnost kyslíku v plicích (udušení). 

Tvorba emisí oxidů síry je tedy závislá na sloţení uhlí a jen málo ji lze sníţit vhodným 

řízením spalovacího procesu. Proto lze pouţívat pouze dvě metody sniţování jejich emisí. 

První moţností je úprava uhlí před spalováním a druhá z nich spočívá v odstranění vzniklých 

oxidů síry ze spalin. 
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Oxid sírový, SO3 – vzniká při spalovacích reakcích vedle oxidu siřičitého. Má velmi 

nepříznivé účinky na lidské zdraví a je jedním z oxidů síry, který je hlavní příčinou vzniku 

kyselých dešťů. 

SLOUČENINY DUSÍKU 

Oxidy dusíku, souhrnně označované NOX, představují směs oxidu dusnatého NO, 

který tvoří cca 90%, oxidu dusičitého (NO2) a oxidu dusného (N2O, rajský plyn). Dále tato 

skupina zahrnuje N2O3 a N2O4, které se však vyskytují velmi omezeně. Část NOX je 

produkována bakteriálními procesy, vulkanickou činností, avšak hlavními producenty jsou 

spalovací zařízení s vysokými teplotami, dále spalovací procesy probíhajících při výrobě 

energie i v dopravě, případně z chemických výrob. Oxidy dusíku se váţí na krevní barvivo a 

tím zhoršují přenos kyslíku z plic do krevního oběhu.  

Oxid dusný, N2O – k produkci oxidu dusného dochází především přirozenou cestou. 

Lidská činnost v podobě zemědělství, spalování fosilních paliv apod. jeho výskyt však 

zvyšuje. WMO odhaluje 40% antropogenních zdrojů. Při porovnání účinků N2O a CO2 

v časovém období 100, vychází N2O vychází přibliţně jako 310krát nebezpečnější plyn. 

Nicméně koncentrace výskytu tohoto plynu v atmosféře je pouze 323 ppb. V následujícím 

grafu můţeme vidět podíl významných sektorů na národních emisích (viz graf č. 3.1.). 

Graf 3.1.: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NOX [%] 

 

Zdroj: www.chmi.cz 
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Podle vzniku se NOX rozlišují do tří skupin, které jsou označovány jako: 

 termické (vznikají reakcí s dusíkem dopraveným do ohniště ve spalovacím vzduchu), 

 palivové (oxidace dusíkatých sloţek obsaţených v palivu), 

 rychlé (vazba molekul dusíku s radikály v reakcích s nízkou energetickou potřebou, 

svázáno s hořením uhlovodíků, malá oblast plamene). 

Fyziologické působení NOX – nepříznivé působení na vnitřní orgány člověka: 

 váţe se na hemoglobin – zhoršuje transfer kyslíku z plic do krevního oběhu, 

 vznik nádorových onemocnění a onemocnění dýchacích cest, 

 zvyšuje oxidační potenciál atmosféry, 

 novodobé smogy s vysokým obsahem NOX. 

Amoniak, NH3 – přírodním zdrojem je činnost bakterií při rozkladu bílkovin v půdě a 

ve vodě, emise v důsledku lidské činnosti pocházejí zejména z chemického průmyslu a z 

tepelného zpracování uhlí. 97 % všech emisí tohoto plynu pochází ze zpracování mrvy a 

pouze 3% z dopravy. [22] 

SLOUČENINY UHLÍKU: 

Oxid uhelnatý, CO – vzniká při nedokonalém spalování uhlíku z paliva. Je součástí 

kouřových výfukových plynů a rovněţ je obsaţen v koksárenském, vysokopecním a 

degazačním plynu
7
. Je silně toxický, na hemoglobin se váţe mnohem rychleji a cca 200krát 

pevněji neţ kyslík, za vzniku karboxyhemoglobinu, který následně vede k udušení a otravě. 

Přírodními zdroji jsou vulkanické a bahenní plyny, fotochemické reakce v atmosféře. [23] 

Oxid uhličitý, CO2 – v přírodě vzniká jako produkt dýchání, výsledek vulkanické 

činnosti, rozkladem organických látek. Lidskou činností se do atmosféry uvolňuje při 

spalování uhlí, zemního plynu a ropných produktů (benzín, nafta). Největší zdroje tohoto 

plynu tedy pocházejí z dopravy, chemického a energetického průmyslu, dále má velký podíl 

vypalování lesů. 

Oxid uhličitý je povaţován za hlavního tvůrce antropogenního přídatného 

skleníkového efektu, na němţ se dle Světové meteorologické organizace (World 

Meteorologacal Organization, WMO) podílí zhruba 63,54%. Data z druţice Národního úřadu 

pro oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) 

                                                           
7
 Degazační plyn – odpad z důlní činnosti. Zemní plyn uvolňující se při těžbě uhlí, který je z bezpečnostních 

důvodů odsáván je nazýván jako tzv. degazační plyn. 
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zpracované Výzkumnou laboratoří zemského systému (Earth System Research Laboratory, 

ESRL) uvádí, ţe koncentrace CO2 v atmosféře v roce 2010 činila 388 ppm, coţ odpovídá 

hodnotě 388 000 ppb
2
. 

ORGANICKÉ POLUTANTY 

„Uhlovodíky se vyskytují ve všech geologických formacích v litosféře, hydrosféře i 

v atmosféře. Některé pak vstupují do ţivých organismů, kde dále působí. Uhlovodíky řadíme 

do kategorie organických polutantů. Organické polutanty můţeme rozdělit podle jejich 

těkavosti na těkavé organické látky (Volatile organic compounds – VOC), polotmavé 

organické látky (Semivolatile organic compounds – SVOC) a netěkavé organické látky (Non-

volatile organic compounds). Těkavost je schopnost látky změnit se v páru nebo plyn bez 

chemické přeměny“. (Koloničný 2010, 54) 

VOC – do této kategorie řadíme všechny organické sloučeniny s výjimkou metanu. 

Uvolňují se při výrobě rozpouštědel, při spalování biogenních a fosilních paliv, 

v petrochemickém, zemědělském a potravinářském průmyslu, u dopravních prostředků se 

uvolňují spolu s výfukovými plyny. Zanedbatelným zdrojem je příroda, která tyto látky 

produkuje jako emise z vegetace či volně ţijících ţivočichů, vznikají během lesních poţárů a 

během anaerobních procesů v baţinách a močálech. Těkavé organické látky jsou toxické a 

karcinogenní, dráţdí sliznice očí, dýchací cesty a způsobují alergie. U rostlin zpomalují jejich 

růst a vývin kořenového systému. Přispívají také k poškozování ozonové vrstvy. [21] 

Z hlediska setrvávání organických látek v prostředí je významná skupina 

perzistentních organických polutantů (POP). Tyto látky mají schopnost zůstávat v prostředí 

dlouhou dobu beze změny. POP jsou odolné vůči chemickému, fotochemickému, 

biochemickému i termickému rozkladu. To umoţňuje jejich koloběh v prostředí a kumulaci 

v půdách, sedimentech i ţivých organismech.  

Polycyklické aromatické uhlovodíky, PAH – je skupina látek skládajících se 

z benzenových jader. Do atmosféry se dostávají při nedokonalém spalování v elektrárnách, 

lokálních topeništích a ve spalovacích motorech. Významným zdrojem jsou výrobny sazí, 

koksovny, metalurgické a ropné závody. Kontaminují vody, půdy, rostliny a mají 

karcinogenní účinky. 

Následující tabulka informuje o emisích hlavních znečišťujících látek všech krajů 

České republiky v roce 2009. Data Českého hydrometeorologického ústavu uvádějí informace 

o REZZO 3 – registru emisí a zdrojů znečištění ovzduší, který eviduje malé stacionární zdroje 
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znečištění. Rozdělení zdrojů znečištění bude podrobněji rozebráno v kapitole 3.4.1. Tabulky 

s informacemi REZZO 1, REZZO 2, a REZZO 4 jsou zahrnuty v příloze č. 1. 

Tab. 3.1.: Emise hlavních znečišťujících látek za rok 2009 - REZZO 3 

Znečišťující látky TZL   SO2   Nox   CO VOC NH3 

Celkem t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok 

Praha 393 442,1 325,1 1 262,70 9 945,80 64,8 

Středočeský 3 514,20 5 320,60 1 046,10 16 354,70 11 448,30 7 101,80 

Jihočeský 2 164,90 2 638,70 508 7 579,60 6 614,90 5 625,00 

Plzeňský 1 556,60 1 994,00 429 6 044,20 5 547,00 3 674,60 

Karlovarský 513,4 529,9 157,3 2 189,60 2 931,90 1 284,70 

Ústecký 1 058,20 1 816,40 382,5 5 241,30 7 560,60 1 961,40 

Liberecký 1 022,90 1 563,50 316,5 4 787,50 4 425,50 1 521,50 

Královéhradecký 1 474,30 2 081,90 425 6 436,20 5 313,20 3 235,90 

Pardubický 1 254,90 1 600,00 389,3 4 907,90 4 925,60 2 856,20 

Vysočina 1 758,70 1 874,60 445,2 5 813,70 5 328,00 4 939,20 

Jihomoravský 1 099,70 792,7 556,2 2 535,30 9 670,70 3 911,60 

Olomoucký 1 053,20 1 144,90 369,1 3 329,60 5 605,40 2 655,00 

Zlínský 924,9 878,1 333,7 2 756,40 4 819,40 2 047,30 

Moravskoslezský 1 497,50 1 799,50 574,5 5 979,30 10 547,00 2 092,90 

ČR 19 286,20 24 476,90 6 257,50 75 218,00 94 683,30 42 971,90 

Zdroj: www.chmi.cz 

3.3. Znečišťování ovzduší z různých skupin zdrojů 

Česká republika byla a je jedním z největších znečišťovatelů ovzduší v Evropě při 

měření mnoţství emisí vyprodukovaných na metr čtvereční za rok. Znečištění ovzduší je 

především způsobeno emisemi oxidů síry, dusíku, uhlíku, uhlovodíku a polétavého prachu. 

Dále je v ČR ţivotní prostředí také zatěţováno těţkými kovy, polycyklickými aromáty, chlor-

fluorovanými uhlovodíky apod. Proto je v posledních letech čím dál víc prosazována snaha 

poukazovat a řešit problémy spojené se znečištěným ovzduším a zdroji znečišťování. Mezi 

největší znečišťovatele patří průmysl, lokální topeniště, doprava a také zemědělství. Nejvíce 

problematickou oblastí se stala oblast Ostravsko-karvinské pánve a její okolí. Znečištěné 

ovzduší se zde projevuje zvýšeným výskytem respiračních onemocnění, příbytkem alergiků a 

astmatiku a to hlavně u malých dětí. 

Znečištěné ovzduší je také nepříznivě ovlivněno polohou této oblasti. Díky 

povětrnostním podmínkám zde nepůsobí pouze znečištění, které pochází hlavně z průmyslu, 

ale také ze sousedního Polska. Vzhledem k velkým vlivům povětrnostních podmínek na 

koncentrace znečišťujících látek v ovzduší, existují v míře znečištění poměrné výkyvy, 
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s letními minimy a zimními maximy. Jsou-li nepříznivé povětrnostní podmínky pro rozptyl 

znečišťujících látek v ovzduší (dlouhodobé teplotní inverze), dochází ke krátkodobým 

epizodám s extrémně vysokou koncentrací znečištění – smogu. 

V následujícím grafu můţeme vidět podíl významných národních sektorů na 

primárních emisích PM10 za celou Českou republiku (viz graf 3.2.). Největší podíl nese právě 

lokální vytápění domácností, na které je tato práce zaměřena a bude se jimi dále zabývat. 

Graf 3.2.: Podíl významných národních sektorů na primárních emisích PM10 v ČR [%] 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 

3.3.1. Průmyslová produkce a největší znečišťovatelé oblasti 

Díky rychlému rozvoji těţkému strojírenství a tepelných elektráren spalujících uhlí 

nízké kvality bylo na území ČR vysoce znečištěné ovzduší. V 70. – 80. letech 20. století se 

ČR řadila ke státům, jejichţ znečištění v některých oblastech patřilo k nejhorším v celé 

Evropě. Proto byla v oblasti energetiky a průmyslu přijata opatření vedoucí ke sníţení 

znečištění ovzduší. 

V Moravskoslezském regionu je průmyslové znečištění nejvýznamnější ze všech 

regionů v ČR. Podle integrovaného registru znečišťování jsou největšímu zdroji emisí tyto 

čtyři firmy – Třinecké ţelezárny (vysoká produkce CO, PM10, POPs, PAH a jiných), 

ArcelorMittal Ostrava (vysoká produkce PM10, POPs, TZL a jiných), Ivax Pharmaceuticals 

Opava (vysoká produkce rakovinotvorných látek) a DEZZA Valašské Meziříčí (vysoká 

produkce kyanidu, rakovinotvorných a reprotoxických látek a jiných). V posledních letech se 
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zpřísnila pravidla pro průmyslové zdroje znečištění a výše uvedené firmy se snaţí o sníţení 

svých emisí. [11, 12] 

3.3.2. Doprava 

Doprava je jedním z nejzávaţnějších problémů v souvislosti s kontaminací ovzduší 

emisemi, především ve velkých městech s velkou hustotou osídlení a vysokou hustotou 

automobilové dopravy. Největší podíl přísluší silniční dopravě, která má velice negativní vliv 

na zdraví člověka. Výfukové plyny vyprodukované motorovými vozidly obsahují velké 

mnoţství chemických látek o různých koncentracích a s různými negativními vlastnostmi 

jako je například toxicita, genotoxicita
8
, karcinogenita

9
 apod. Látky produkované dopravou 

jako oxid uhličitý, oxid dusný či metan významně přispívají ke vzniku skleníkového efektu. 

V důsledku vysoké hustoty dopravy a jejího stálého rozšiřování, se také mění okolní krajina. 

Vnikají téměř neprůchodné bariéry pro volně ţijící zvířata, mimo to je doprava i významným 

zdroje hluku, vibrací a kontaminací vody a půdy, coţ výrazně poškozuje ţivotní prostředí a 

přirozené prostředí ţivočichů. 

3.3.3. Lokální topeniště 

Jedná se o etáţová kamna a topení nebo blokové kotelny v obytných domech, která 

jsou řízena (dle Zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) fyzickou osobou. Lokální topeniště 

jsou zařazena do kategorie malých stacionárních zdrojů znečišťujících ovzduší a jsou emisně 

bilancována jako plošné zdroje na úrovni okresů. 

Topeniště je prostor v peci, kamnech nebo u kotle, kde se spaluje palivo. Lokální 

topeniště nacházející se v rodinných domech mají obvykle jmenovitý tepelný výkon od 16 aţ 

20 kW. Nacházejí se v obytných zástavbách a často vypouštějí do ovzduší nebezpečné látky 

rakovinotvorného původu. Hlavním problémem jsou nekvalitní kotle, které nepodléhají 

pravidelné kontrole a ve kterých můţe docházet k nekvalitnímu spalování tuhých paliv nebo 

odpadů. Topeniště v rodinných domech nejsou odborně uzpůsobena ke spalování daných 

druhů paliv, dále nejsou vybaveny odlučovacími zařízeními a jejich komíny jsou tak nízké, ţe 

neumoţňují rozptyl odcházejících škodlivých látek. Ve většině případů zde také dochází 

k nekontrolovanému spalování domovního odpadu včetně plastů. Nesprávné vytápění vedlo 

k tomu, ţe se lokální topeniště stala významným zdrojem znečišťování ovzduší a to nejen 

                                                           
8
 Genotoxicita – toxická látka ovlivňující genetický materiál buňky. Při působení vyšších koncentrací 

genotoxických látek dochází k přímému úhynu buněk. 
9
 Karcinogenita – látky, schopné vyvolat rakovinu a nádorové bujení.  
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tradičními škodlivinami, jako jsou například oxidy síry, dusíku či uhlíku, ale také prachem, na 

který jsou vázány další škodliviny včetně kovů a organických látek zejména karcinogenních 

polycyklických aromatických uhlovodíků. [26] 

Dalším značným problémem je nedostatečná česká legislativa, kde se ţádná právní 

norma nezabývá bezprostředně pouze lokálními topeništi. Lokální topeniště jsou provozována 

fyzickou osobou, a proto není moţné je kontrolovat. Provozovatel není povinen příslušným 

orgánům ochrany ovzduší umoţnit přístup podle zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 

Proto zde můţe docházet k nevhodnému spalování paliv a nejrůznějších odpadů. 

 

3.4. Platná legislativa k problematice lokálních topenišť 

K platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší patří:  

Zákony: 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 521/2002 Sb., kterým se mění zákon č 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 

o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 

zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 

změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

Vyhlášky: 

 Vyhláška MŢP č. 13/2009 Sb., o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pro stacionární 

zdroje z hlediska ochrany ovzduší. 

 Vyhláška MŢP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

 Vyhláška MŢP č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a uţívajících těkavé 

organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky. 

 Vyhláška MŢP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace prachových látek, 

přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování. 

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 statutárního města Ostravy, kterou se zakazuje 

pouţívání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší. 

Účelem vyhlášky je zakázání pouţívání některých méně kvalitních paliv v malých 
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spalovacích zdrojích ovzduší a tímto opatřením zlepšit kvalitu ovzduší v Ostravě. 

Vyhláška se vztahuje na všechny subjekty sídlící na území statutárního města Ostravy. 

Ve statutárním městě Ostravě se v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší 

zakazuje spalovat: uhelné kaly, hnědé uhlí energetické, proplástky a lignit. Kontrolu 

dodrţování této vyhlášky provádějí pověření zaměstnanci statutárního města Ostravy 

zařazeni do magistrátu města nebo úřadů městských obvodů a stráţníci městské 

policie Ostrava. 

Nařízení vlády: 

 Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

 Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

 Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. [34] 

3.4.1. Kategorie a zařazování zdrojů znečištění 

Hlava II. Zákona č. 86/2002 Sb., specifikuje a dělí zdroje znečišťování ovzduší na 

mobilní a stacionární. Mobilními zdroji znečištění se rozumí samohybná a přenosná zařízení, 

která jsou vybavena spalovacími motory znečišťujícími ovzduší (dopravní prostředky, 

nesilniční mobilní zdroje, přenosná nářadí). Za stacionární zdroje jsou označovány zařízení 

spalovacího nebo jiného technologického procesu, která znečišťují nebo mohou znečišťovat 

ovzduší (šachty, lomy, plochy s moţností znečištění ovzduší, skládky paliv apod.). 

Stacionární zdroje se dělí do kategorií podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na zvláště 

velké, velké, střední a malé. Tyto zdroje znečištění jsou podrobně poprány v příloze č. 2. [1] 

Zdroje, které vypouštějí znečišťující látky do ovzduší, jsou celostátně sledovány. 

Podkladem pro vyhodnocování národní emisní bilance je Registr emisí a zdrojů znečišťování 

ovzduší (dále jen REZZO), který od roku 1980 metodicky vede a od roku 1993 spravuje 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zdroje znečištění jsou v databázi REZZO 

evidovány v několik skupinách podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší v souladu s platnou 

legislativou (z. 86/2002 Sb.), jedná se o: 

 REZZO 1 – zvláště velké a velké stacionární zdroje znečišťování ovzduší – 

průmyslové zdroje znečišťování ovzduší. 
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 REZZO 2 – střední stacionární zdroje znečišťování ovzduší – také průmyslové zdroje 

znečišťování ovzduší. 

 REZZO 3 – malé stacionární zdroje znečišťování ovzduší (včetně lokálních topenišť). 

 REZZO 4 – mobilní zdroje znečišťování ovzduší – doprava. 

Jednotlivé databáze REZZO 1-4 slouţí k prezentaci a archivaci údajů o stacionárních a 

mobilních zdrojích znečišťování ovzduší a tvoří tak součást Informačního systému kvality 

ovzduší (ISKO). Informační systém kvality ovzduší taktéţ provozuje ČHMÚ, jako jeden ze 

základních článků soustavy nástrojů pro sledování a vyhodnocování kvality ovzduší v ČR. 

V tabulce 3.2. je uvedena emisní bilance pro rok 2009 v kategoriích REZZO 1-4 pro 

Moravskoslezský kraj. [17] 

Tab. 3.2.: Emisní bilance za rok 2009 pro Moravskoslezský kraj  

REZZO TZL   SO2   Nox   CO VOC NH3 

Celkem t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok 

REZZO 1 2 593,50 19 726,30 17 574,40 104 901,30 1 928,60 819 

REZZO 2 360,8 469,9 505,2 450,8 551,6 577,4 

REZZO 3 1497,5 1799,5 574,5 5979,3 10547,02 2092,9 

REZZO 4 2 069,90 46,1 8 229,00 16 123,80 3 619,60 200 

Zdroj:Vlastní zpracování dle dat z Českého hydrometeorologického ústavu 

Kategorie REZZO 1 a 2 jsou sledovány jako bodové zdroje jednotlivě a pro emisní 

bilanci jsou vyuţívány údaje výhradně od znečišťovatelů. Kategorie REZZO 3 je sledována 

plošně na úrovni obcí a REZZO 4 liniově (pro vybrané sčítací úseky) i plošně (ţelezniční 

doprava, zemědělské stroje) na úrovni krajů. Emisní bilance REZZO 3 a 4 je prováděna 

modelovými výpočty ze statistických dat (sčítání lidu, domů a bytů). 

Celkové imise tedy představují charakteristiku určenou podle údajů od znečišťovatelů 

a z modelových výpočtů. Úroveň znečištění ovzduší je hodnocena na základě monitoringu 

koncentrací znečišťujících látek v přízemní atmosféře ve státní síti měřících stanic, jejímţ 

provozovatelem je rovněţ ČHMÚ (doplňková data poskytují i Zdravotní ústavy, městské 

úřady a další). Nařízením vlády 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

jsou stanoveny imisní limity a cílové imisní limity pro vybrané limity (viz příloha č. 3). [19] 
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4. LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ 

Na území ČR je jiţ delší dobu sledován vysoký podíl znečištění lokálními topeništi na 

kvalitu ovzduší. Tato situace je především způsobena pouţíváním neekologických paliv 

v lokálních topeništích, coţe je důsledkem rostoucích cen paliv ekologických. 

Vytápění domácností je jedním z významných zdrojů znečišťování ovzduší 

v Moravskoslezském kraji (MSK). S rostoucím vlivem lokálních topenišť nepopiratelně 

rostou i rizika spojené s vlivem znečišťujících látek na zdravotní stav obyvatel v tomto 

regionu. Lokální topeniště jsou téměř vţdy určena pro spalování tuhých paliv. Řadu lidí však 

vedou ekonomické důvody ke spalování nevhodných paliv a odpadů v kotlích, aniţ by si 

uvědomovali, jak škodí sami sobě, ale i svému bezprostřednímu okolí. [26] 

Zhruba třetina emisí prachu pochází z lokálních topenišť a jedna domácnost (neboli 

jeden kotel) vyprodukuje kaţdoročně podle kvality kotle zhruba 200 kilogramů prachu. Jedna 

vesnice o sto domcích vyprodukuje ročně stejné mnoţství prachu jako středně velká teplárna, 

která vytápí tisíce domácností. V lokálních topeništích také často dochází k nedokonalému 

spalování paliv a k spalování komunálního odpadu, coţ vede ke vzniku karcinogenních a 

toxických látek a jejich vypouštění do ovzduší, které se drţí v přízemních vrstvách atmosféry. 

Podíl znečištění ovzduší u suspendovaných částic PM10 a PAU vlivem provozu zdrojů 

malých výkonů spalujících tuhá paliva dosahuje v ČR v průměru 40% a 70% z celkového 

podílu na národních emisích. V Moravskoslezském kraji se emise celkového prachu (TZL) 

z lokálních topenišť pohybují okolo 20%. [25] 

Povinné kontroly domácností zatím v ČR neexistují, jelikoţ se vedou debaty, zda 

jejich zavedení nebude zásahem do osobní svobody jednotlivce. V sousedních zemích jako 

jsou Německo či Rakousko jsou kontroly toho, co domácnosti spalují povinné jiţ několik let. 

4.1. Přehled druhů paliv 

„Zcela dominantním zdrojem energie jsou paliva. Zhruba 85 % světové spotřeby 

energie se získává spalováním různých druhů paliv, zbytek poskytuje jaderná energetika, 

vodní energie a obnovitelné zdroje, z nichţ opět asi 80 % má původ ve spalování biomasy a 

odpadů. Spalování paliv je tedy převládajícím způsobem výroby elektřiny a tepla a kaţdý 

spalovací proces produkuje celou řadu odpadních látek, plynných i tuhých, z nichţ mnohé 

jsou povaţovány za škodliviny.“ (Koloničný 2010, 10) 
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Z důvodu postupného vyčerpávání nejdostupnějších a nejsnáze vytěţitelných zásob 

dochází k trvalému růstu cen paliv. Rostou náklady na těţbu v nových nalezištích, která jsou 

obtíţněji dostupná a vyţadují nákladnější technologie. 

Následuje stručná charakteristika nejběţnějších pouţívaných paliv, která ukazuje, ţe 

existují značné rozdíly v jejich sloţení a skupenství. To samozřejmě znamená, ţe existují 

velké rozdíly ve způsobu jejich spalování. V tabulce 4.3. jsou uvedeny kritéria, podle kterých 

se řídí základní dělení paliv. [6] 

Tab. 4.3.: Základní dělení paliv dle stáří, skupenství a původu. 

Stáří Skupenství Původu 

fosilní Recentní tuhá Kapalná Plynná přírodní Umělá 

z dávnějších 

geolog. 

Období 

ze současnosti, 

např. dřevo 
uhlí, dřevo topný olej 

zemná 

plyn, PB 

fosilní, 

recentní 

Produkty 

prům. 

technologie, 

např. svítiplyn 

Zdroj: Koloničný, 2010 

4.1.1. Tuhá paliva 

Do této kategorie řadíme všechny druhy uhlí a biomasu, z níţ se pro vytápění 

domácností pouţívá především dřevo, a z nich vyrobená umělá paliva, jako koks, pelety, 

brikety apod. Z hlediska nejjednoduššího energetického hodnocení tuhých paliv vycházíme 

z předpokladu, ţe jsou sloţena z hořlaviny, popeloviny a vody. Při spalování tuhých paliv 

v lokálních topeništích, chybují jejich provozovatelé především v tom, ţe spalují mokré či 

špatně vysušené paliva. Popelovina a voda představují sloţky pasivní a tedy nejsou nositeli 

energie. Zatímco obsah popeloviny nemůţeme jednoduchým způsobem ovlivnit, obsah vody 

lze poměrně snadno sníţit vysušením (viz tabulka 4.4.). 

Tab. 4.4.: Složení tuhých paliv před a po vysušení. 

Původí palivo Po vysušení 

0,3 kg vody 0,1 kg vody 

0,2 kg popeloviny 0,27 kg popeloviny 

0,5 kg hořlaviny 0,63 kg hořlaviny 

celkem 1 kg celkem 1 kg 

Zdroj: Koloničný, 2010 

Zvýšení obsahu hořlaviny vysušením paliva zvyšuje ve stejném poměru jeho 

výhřevnost, coţ má velký praktický význam zejména v případě dřeva. Takové palivo s niţším 
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obsahem vody a vyšší výhřevností se lépe spaluje, coţ má pro provozovatele přínos jak 

ekonomický, tak především ekologický, protoţe pro spalování vzniká méně škodlivin. 

Při spalování uhlí v malých ohništích hraje důleţitou roli obsah prachové hořlaviny. 

Ty potřebují k tomu, aby vyhořely dostatek vzduchu, vhodnou teplotu a čas. Pokud je ohniště 

malé, plyny jím rychle protečou do komína a nestačí vyhořet. Výsledkem je hustý, tmavý, 

silně aromatický kouř. Řešením je správná volba spalovacího zařízení, častější přikládání a 

pouţívání takového paliva, které je pro dané spalovací zařízení určeno. 

K tuhým palivům patří také biomasa. Je to novodobý zdroj energie, který zcela jistě 

čeká na velký rozvoj. Jedná se o veškeré palivo na rostlinné bázi za podmínky, ţe není 

nebezpečně kontaminováno. [6] 

4.1.2. Plynná paliva 

Plyn patří k nejpouţívanějším a nejrozšířenějším palivům pro vytápění, ohřev vody, 

přípravu pokrmů a k mnoha dalším účelům. Pro vytápění obytných domů a průmyslových 

budov je nejrozšířenější zemní plyn. V rozmezí let 1992 – 2002 probíhala na území ČR 

plynofikace, kdy byl do všech dobře přístupných míst s ekonomicky opodstatněným počtem 

odběratelů zaveden plynovod se zemním plynem. Značnou výhodou zemního plynu je jeho 

vysoká výhřevnost a „ekologičnost“. Neobsahuje totiţ síru ani tuhé částic a proto při 

porovnání s tuhými i kapalnými palivy vzniká při spalování jen minimum emisí CO a 

uhlovodíků. Nevyzpytatelnou vlastností je však jeho cena. Ta je závislá na kurzu koruny 

k dolaru a jeho ceně na světových trzích. 99% zemního plynu se k nám dováţí ze zahraničí a 

v posledních letech jeho cena neustále roste. 

4.1.3. Kapalná paliva 

Kapalná paliva jsou v našich ekonomických podmínkách zatím znevýhodněna svou 

cenou. V zemích EU jsou ceny jednotlivých paliv více vyrovnané neţ u nás a vytápění 

kapalnými palivy je konkurenceschopné. 

Kapalná paliva nabízejí prakticky bezobsluţný provoz. Pro rodinné domky a domovní 

kotelny je vhodný pouze extra lehký topný olej (ELTO). Je to vysoce výhřevní moderní 

palivo, které splňuje veškeré ekologické normy. Extra lehký topný olej má vysokou 

výhřevnost a patří mezi paliva, která při svém spalování uvolňují poměrně malé mnoţství 

škodlivin ve srovnání s uhlím. [6] 
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4.1.4. Elektrická energie 

Největší rozvoj proţívalo vytápění elektrickou energií v letech 1992 – 1995. Od roku 

1996 byl rozvoj vytápění elektřinou nahrazen rozvojem vytápění zemním plynem. Toto 

vytápění je čisté, bezpečné, ekologické, automaticky regulovatelné a nároky na obsluhu jsou 

minimální. Elektrická vytápěcí tělesa se dělí do dvou skupin. První skupinu tvoří přímotopná 

tělesa, která jsou určena především pro rychlý ohřev místnosti. Druhou skupinu tvoří 

akumulační tělesa, která mají výrazně větší tepelnou setrvačnost a dokáţou tedy lépe vyuţívat 

elektrickou energii. 

Zvláštním typem vytápění jsou tepelná čerpadla, která přetváří přírodní, tzv. 

nízkopotencionální teplo na teplo vhodné pro vytápění. Toto teplo je obnovitelným zdrojem 

energie, které je uloţeno v zemi, povrchové vodě nebo okolním vzduchu. 

4.2. Spalovací zařízení 

„Za spalovací zařízení povaţujeme v případě malých zdrojů pro vytápění lokální 

topeniště, kotle pro ústřední vytápění a teplovodní kotle pro lokální centralizované systémy. 

Podle způsobu vytápění lze rozlišit: 

 přímotopná spalovací zařízení (lokální topeniště), která teplo uvolněné spalováním 

bezprostředně předávají do místnosti (kamna, krby), 

 kotlová zařízení, ve kterých se předává teplo uvolněné spalováním a obsaţené ve 

spalinách pracovní látce (vodě), která je pak rozváděna do jednotlivých místností, 

prostor či budov“ (Koloničný 2010, 26). 

Jak jiţ bylo zmíněno, lokální topeniště jsou téměř vţdy určena pro spalování tuhých 

paliv a to nejčastěji uhlí či dřeva. Jejich předností je moţnost levného a efektivního vytápění 

jednotlivých místností. Nevýhodou je manipulace s palivem a popelem, potřeba přikládání a s 

tím spojená zvýšená prašnost a znečištění. V posledních letech podporuje oblíbenost krbů, 

krbových a kachlových kamen tento způsob vytápění, nejčastěji jako doplňkové 

k zavedenému systému ústředního topení. Takové řešení můţe významně sníţit náklady na 

vytápění. Je-li pouţito dřevo jako náhrada draţšího paliva v přechodném období nebo v době 

extrémních nároků na spotřebu. 
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4.3. Alternativní způsoby vytápění 

Rostoucí ceny energií stále více podněcují vznik nových a levnějších způsobů získání 

tepla, Tato skutečnost vede k vyššímu vyuţívání přírodních zdrojů prostřednictvím solárních 

a fotovoltaických systému, tepelných čerpadel a vyuţívání biomasy. Tyto nejnovějším trendy 

ve vytápění domácností se nazývají tzv. alternativní způsoby vytápění. Prozatím jsou 

poměrně nákladné na pořízení, i kdyţ z hlediska výhledu do budoucna jsou jednoznačně 

výhodnější. 

4.3.1. Kotle na biomasu 

Biomasa je rostlinná nebo i ţivočišná hmota, která se můţe vyuţívat v podobě polen, 

dřevěných briket (slisované piliny), štěpky (dřevní zbytky o velikosti do 5 cm), piliny nebo 

tzv. pelety – slisované malé válečky, které vznikly z drobných zbytků dřeva. 

Kotle na biomasu jsou poměrně nákladné, avšak zpětně se do nich investice vrátí. 

Kromě toho je tento způsob vytápění šetrnější k ţivotnímu prostředí a do ovzduší není 

vypouštěno takové mnoţství škodlivých látek. Na tento typ kotle, ve kterém lze spalovat 

biomasu je navíc dnes moţné získat i dotaci. 

4.3.2. Tepelná čerpadla 

Tepelná čerpadla se v posledních letech stávají v ČR stále oblíbenějšími zdroji energie 

a dnes je jimi vybavená v průměru kaţdá desátá novostavba. Jen v roce 2010 jich u nás bylo 

instalováno přibliţně 6 500. Nepatří mezi obnovitelný zdroj energie, jelikoţ ke své funkci 

spotřebovává ušlechtilou elektrickou energii, ale rovněţ je lze zařadit mezi zdroje energie 

šetrné k ţivotnímu prostředí. 

 První tepelné čerpadlo bylo v ČR instalováno před dvaceti lety. Za dvacet let provozu 

bylo ušetřeno na platbách za energie přibliţně 500 aţ 600 tisíc korun. V devadesátých letech 

byly ceny energií velmi nízké a úspory dosahované tepelnými čerpadly, byly také výrazně 

niţší neţ dnes. Při stávajících cenách elektřiny by bylo ušetřeno na platbách za energie oproti 

elektrickému vytápění více neţ jeden milion korun. (viz graf 4.3.). [43] 

Graf 4.3.: Provozní náklady a dosažená úspora za platby energie tepelného čerpadla 
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Zdroj: www.tzb-info.cz 

Graf ukazuje provozní náklady domu při vytápění elektřinou a tepelným čerpadlem v letech 

1991 – 2011. Z grafu jsou zcela patrné dva hlavní trendy: Zvyšování cen energie pro 

elektrické vytápění, kdy z původních 0,48 Kč/kWh v roce 1991 vzrostla cena na 2,95 Kč/kWh 

v roce 2011. Druhým trendem je zvyšování úspory dosaţené tepelným čerpadlem. Zatímco 

v roce 1991 bylo pomocí tepelného čerpadla ušetřeno 7 230 Kč o 20 let později dosahují 

úspory okolo 50 000 Kč/rok. 

4.3.3. Solární systémy 

Slunce je velice účinný zdroj energie a solární systémy jsou jednou z dalších moţností, 

která šetří náklady na vytápění a ohřev uţitkové vody. Uţ i v ČR se postupně začínají 

objevovat sluneční elektrárny a systémy solárního ohřevu uţitkové vody, ale pořád naše země 

zaostává za vývojem v západních zemích Evropy.  

Úspory, které mohou plynout z instalace solárního systému, závisí na velikosti objektu 

a mnoţství akumulované teplé vody. V tomto případě platí, ţe čím větší objekt je, tím je i 

rychlejší návratnost počátečních investic. Topný systém vhodně doplněný o solární ohřev 

vody, můţe přinést úsporu aţ 50 % nákladů na ohřev vody. Bez pouţití dotace na nový kotel 

se doba návratnosti odhaduje na 8 a více let.  
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4.3.4. Fotovoltaické systémy 

Tento proces na bázi krystalických či amorfních křemíkových článků umoţňuje 

přeměnu slunečních paprsků na elektrický proud. Ten je buď spotřebován přímo v rodinném 

domě, nebo je produkce elektřiny dodávána do distribuční soustavy za státem garantované 

ceny. Fotovoltaické systémy zahrnují řadu výhod jako například: levná a nenáročná energie, 

dlouholetá ţivotnost (30 – 35 let), vysoká odolnost, ekonomická návratnost (od 8 do 12 let), 

jednoduchá instalace, sníţení celkových nákladů za energie a garantované výkupní ceny. 
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5. LOKÁLNÍCH TOPENIŠTĚ V MIKROREGIONU BOHUMÍN 

5.1. Základní charakteristika oblasti 

Město Bohumín leţí v severní části Moravskoslezského kraje na hranici s Polskem. 

Nachází se v Ostravské pánvi a od průmyslové Ostravy je vzdáleno necelých 5 kilometrů. 

Město má výhodnou strategickou polohu, díky které sehrává významnou roli nejen v regionu, 

ale také v celé republice. Nachází se totiţ na křiţovatce ţelezničních tratí, na soutoku Odry a 

Olše a na hranici dvou států. Přirozenou hranici vytvářejí s Polskem především nivy dvou řek 

Odry a Olše, které se v Bohumíně spojují v jednu řeku. Rozlohou zabírá Bohumín 3 109 

hektarů a území, na kterém se rozkládá, je rovinaté bez větších kopců. Nejvyšší bod města je 

na Záblatském kopci, který se nachází ve výšce 248 metrů nad mořem. Nejniţší místo 

Bohumína je na soutoku Odry s Olší, kde se řeka Odra loučí s Českou republikou. S výškou 

189 metrů nad mořem se jedná také o vůbec nejniţší bod Moravskoslezského kraje. [30] 

Nacházejí se zde výjimečné meandry řeky Odry začínající u hraničního přechodu 

Bohumín - Chalupki a vinou se širokou říční nivou v délce 7 km aţ k soutoku Odry s Olší. 

Území pravého břehu řeky Odry s Kališovými jezery a mokřady slepých ramen od severního 

okraje Starého Bohumína po soutok Odry a Olše jsou jedinečná nejen svou významnou 

faunou, ale také flórou. Proto byla tato oblast zahrnuta do národních seznamů oblastí zvláštní 

ochrany jako „Meandry dolní Odry“ a byla vyhlášena jako chráněná přírodní památka.  

Bohumín má přibliţně 23 tisíce obyvatel. Území města se člení na sedm městských 

částí s názvy Nový Bohumín, Starý Bohumín, Skřečoň, Záblatí, Pudlov, Vrbice a Šunychl. 

Tyto názvy naznačují, ţe se původně jednalo o samostatné obce, které vznikaly a postupně se 

vyvíjely od 13. století. Do dnešní podoby se město integrovalo aţ v roce 1974. Správní obvod 

obce s rozšířenou působností (ORP) Bohumín zahrnuje celkem dvě obce: Bohumín a 

Rychvald. Vymezení obce Bohumín v rámci ORP Bohumín je uvedeno v příloze 4. Převáţná 

většina ekonomicky aktivních obyvatel pracuje v místních podnicích – Ţelezárny a drátovny 

Bohumín a. s., BONATRANS a. s., Bochemie, BEKAERT, ROCKWOOL, České dráhy – 

ţelezniční stanice a lokomotivní depo, a v řadě menších podniků, závodů, společností aj. na 

území města. 

Nejen přírodní zajímavosti, ale také poloha města na samé hranici s Polskem a pestrá 

nabídka volnočasových, sportovních, kulturních i dalších aktivit dělá z dříve jen 

průmyslového města turisticky atraktivní místo, kde je dostatek moţností pro smysluplné 

vyuţití volného času. To je také důvod, proč do Bohumína míří rok od roku více návštěvníků. 
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Obr. 5.5.: Mapa města Bohumín 

 

Zdroj www.google.com 

5.2. Problematika znečištěného ovzduší v mikroregionu 

Bohumín je městem plných kontrastů. Na straně jedné stojí mnoţství zeleně, vodních 

toku a na straně druhé průmysl a s ním spojená doprava. Město Bohumín je sloţeno ze sedmi 

městských částí, ve kterých z drtivé většiny převaţují rodinné domy. Ekologické podmínky 

jsou zde pro ţivot obyvatel, vzhledem k průmyslové aglomeraci a velkému počtu lokálních 

topenišť, značně komplikované. 

Město Bohumín se jiţ dlouhodobě řadí na samotnou špičku nejvíce znečištěných 

lokalit v ČR. V prosinci roku 2004 bylo území města Bohumín vyhlášeno MŢP jako oblast se 

zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro suspendované částice, 

PM10 a benzo(a)pyren. Také kvůli této skutečnosti byl vypracován Program sniţování emisí. 

[31] 

Asi největším problémem této lokality je prašnost. Je pravděpodobné, ţe zdroje 

jedovatého prachu se nacházejí přímo v místě a produkují vysoké mnoţství nečistot i přesto, 

ţe platí signál regulace. Zatímco prašnost v ostatních lokalitách se drţí v poměrně únosných 

mezích, měřící stanice v Bohumíně zaznamenávaly v loňském roce rekordní hodnoty, kdy 

limity prachu byly překročeny více neţ desetinásobně. 6. 11. 2011 bylo v Bohumíně 

zaznamenáno 544 mikrogramů prachu v metru krychlovém vzduchu a počet dnů za rok 2011 

s překročeným limitem zde bylo 119. Tato vysoká hodinová prašnost ovlivnila i 

čtyřiadvacetihodinový průměr, který v Bohumíně díky tomu stoupl na 205,5 mikrogramů. 

Limit přitom činí 50 mikrogramů. 
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5.3. Aktivity vedoucí ke zlepšení stavu ovzduší v Bohumíně 

5.3.1. Dotace na nový kotel 

K 1. 1. 2012 byl spuštěn společný program MŢP a MSK, v jehoţ rámci mohou 

domácnosti získat dotaci ve výši aţ 60 000 Kč na zakoupení nového kotle na tuhá paliva. Lidé 

mohou dotaci získat v případě, ţe vymění stávající zařízení s ručním plněním za nové 

automatické nízkoemisní kotle. 60 000 Kč je částka, která vyjadřuje rozdíl mezi pořizovací 

cenou za moderní nízkoemisní automatický kotel a cenou za běţný technologicky zastaralý 

kotel.  

Příjem ţádostí začal 1. února 2012 a program tak zaznamenal velký úspěch, kdy za 

první tři hodiny bylo přijato neuvěřitelných 530 ţádostí. Pro porovnání s programu Zelená 

úsporám bylo za celou dobu jeho trvání přijato pouze okolo 700 ţádostí a navíc tento program 

selhal nedostatkem finančních prostředků. Dotační program je financován rovným dílem 

z rozpočtu MSK a MŢP a na výměnu kotlů je zatím připraveno 20 milionů korun. Pokud bude 

o dotace zájem, vedl by ekologičtější způsob vytápění ke sníţení celkových emisí o desítky 

tun ročně a ministerstvo je připraveno objem dotací aţ zdesetinásobit. [35] 

Dotace na výměnu kotlů v domácnosti jsou motivovány znečištěným ovzduším v kraji, 

na kterém se mimo jiné podílí také spalování uhlí v domácích topeništích. Kotel na tuhá 

paliva byl dříve samozřejmostí v kaţdém rodinném domě. Při plynofikaci jich bylo mnoho 

odstaveno a nyní se k nim opět vracejí kvůli zvyšujícím se cenám energií. Zastaralé kotle však 

silně znečisťují ovzduší a pomocí kraje lze tyto kotle vyměnit za nové, šetrnější kotle. 

5.3.2. Dotace na kropicí vůz 

Město Bohumín se snaţí získat dotace na nákup kropícího vozu, avšak tento program 

ještě není schválen. Kropicí vůz by mohl sníţit prašnost v ulicích, která je právě zde jednou 

z nejvyšších v celé ČR. Moţnost získání finančních prostředků se však podle zástupců města 

stále komplikuje a s penězi na nákup tohoto zařízení bude moţno počítat nejdříve příští rok. 

Kropící vůz by mohl omývat silnice, v parném létě zvlhčovat vzduch nebo zavlaţovat 

městskou zeleň. Zástupci města jiţ našli firmu doporučenou MŢP, která vypracovala studii 

proveditelnosti, coţ je podmínkou pro podání ţádosti o podporu. Město Bohumín zaplatilo za 

studii 30 tisíc korun, následně však zjistili, ţe studii je nutno provést znovu z důvodu změny 

metodiky Ministerstvem. [16] 
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Ulice se ve městě nekropí vůbec, protoţe klasický kropící vůz zde zrušili jiţ před 

deseti lety. Namísto kropícího zařízení zde fungují tzv. zametače, které silnice nejen zametají, 

ale i kropí. Ročně stojí provoz těchto zametačů okolo 2 milionů korun. Na rozdíl od krajských 

a ostatních silnic, které jsou čištěny dvakrát ročně, silnice v městě Bohumín jsou čištěny aţ 

třikrát týdně. 

Obr. 5.6.: Ukázka kropícího vozu 

 

Zdroj: www.ceskatelevize.cz 

5.3.3. Program na výsadbu izolační zeleně 

V roce 2011 získalo město Bohumín téměř 15 milionů korun z fondů EU na výsadbu 

izolační zeleně. Jako první město v celém MSK poslalo ţádost na výsadbu izolační zeleně 

v rámci operačního programu Ţivotní prostředí. Odhadované náklady tohoto projektu činí 

16,6 milionů korun. Z fondů EU bude poskytnuta devadesáti procentní dotace, která tak 

pokryje zhruba 15 milionů korun. 

Ve třech lokalitách v městských částech Skřečoň a Záblatí bude na ploše o rozloze 29 

hektarů vysázeno přes dva tisíce stromů a více neţ jeden tisíc keřů. Pro rozsáhlou výsadbu 

byly vytyčeny ucelené volné plochy, na nichţ vznikne díky nové výsadbě zelená clona, která 

bude zachytávat škodlivé emise a prach. Při hledání vhodných oblastí bylo město bohuţel 

omezeno jen na ty pozemky, které jsou v majetku města. Značnou nevýhodu představuje 

skutečnost, ţe stát zatím nepočítá s moţností bezplatně předávat obcím vhodné pozemky ve 

vlastnictví státu právě za účelem výsadby izolační zeleně či lesoparků. Přitom je to jedno 

z mála opatření, do kterého se můţe město aktivně zapojit v boji za lepší ţivotní prostředí. 

Celý projekt bude realizován v letech 2012 a 2013. Stal se tak součástí boje proti prachu a 

boje za lepší ovzduší ve městě. [29] 
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5.3.4. Projekt teplovodu do Bohumína 

Projekt výstavby teplovodu z elektrárny Dětmarovice do města Bohumín odstartoval 

v květnu roku 2009. Veškeré náklady na výstavbu přivaděče za 500 milionů korun hradila 

skupina ČEZ (České energetické závody). Výstavba teplovodu jednak nezatíţila městský 

rozpočet, ale město také ušetřilo tím, ţe nemuselo vkládat miliony korun do modernizace 

kotelen z 90. let. První dodávky začaly na podzim roku 2010 a bohumínským odběratelům 

přinesou zhruba pětinovou úsporu plateb za vytápění a teplou vodu. Bohumín je jedním 

z prvních měst, které se rozhodlo formou koncesního řízení vybrat nového dodavatele tepla. 

V rámci výstavby bude vybudováno 22 kilometrů tepelných sítí. 

Elektrárna Dětmarovice vytápí v sedmi krajích zhruba 105 000 tisíc domácností. 

Teplem z Dětmarovic je zásobováno také sousední město Orlová a rozšíření dodávek do 

Bohumína umoţní zvýšit společnou výrobu elektřiny a tepla v elektrárně, coţ sniţuje 

spotřebu paliva a zároveň šetří ţivotní prostředí. Dodavatel zajistí centrální zásobování tepla 

na dobu 20 let a cena tepla by tak v Bohumíně měla klesnout minimálně o 20 procent. 

Projekt získal jiţ dvě ocenění. První ocenění bylo uděleno za přínos ke zlepšení 

ovzduší ve městě, šlo o projekt roku v celostátní soutěţi „Český energetický a ekologický 

projekt“, ve kterém získal zvláštní uznání poroty. Druhé ocenění projekt získal v anketě 

Teplárenského sdruţení Projekt desetiletí. Jako jediný byl oceněn odborníky v energetice, 

novináři i veřejností. [28] 

5.3.5. Plynofikace 

Od roku 1991 probíhá v Bohumíně postupná plynofikace městských částí. Dnes je 

město Bohumín převáţně celé napojeno na plynovod, včetně městských částí. Poslední 

koncové části rozvodů byly dokončeny v okrajových částech Záblatí, Šunychlu a Skřečoně. 

Náklady na tyto městské části byly vyčísleny částkou 3 600 tisíc korun a těmito pracemi byla 

plynofikace v Bohumíně definitivně dokončena. Existují však výjimky. Rozvod plynu nebude 

ani v budoucnu proveden v městské části Kopytov, kde náklady na jeho vybudování nejsou 

rentabilní. I kdyţ je většina rodinných domů napojena na plynovod, není vyloučeno, ţe nadále 

netopí tuhými palivy. 

5.4. Porovnání nákladů na vytápění domácností 

Klasickými palivy v našich podmínkách jsou palivové dřevo a uhlí, elektřina a zemní 

plyn. Moderní stacionární kotle na tuhá paliva spalují uhlí, kusové dřevo, dřevěné brikety, 

piliny, dřevní štěpky i palivo z biomasy (pelety). Mají účinnost aţ 75%, elektronickou 
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regulaci a vyřešen i přísun paliva (automatické kotle). Předností je niţší pořizovací cena, která 

se pohybuje v rozmezí 30 aţ 50 tisíc korun.  

Elektrická energie je nejdraţší zdroj tepelné energie a je zavedena do kaţdé obce. 

Elektrické kotle jsou nenáročné na obsluhu, snadno se regulují a jejich účinnost je aţ 99 

procent. Nejlevnější elektrické kotle stojí asi 10 tisíc Kč, výkonnější jsou pak úměrně draţší. 

Také zemní plyn je po rozsáhlé plynofikaci dobře přístupný a podstatně se zlepšily 

parametry plynových kotlů – účinnost je aţ 95 procent, u kondenzačních kotlů dokonce přes 

100 %. Z investičního hlediska je nejvýhodnější zdroj tepelné energie kotel na zemní plyn. Je 

to dáno poměrně nízkou cenou zemního plynu, avšak v místě musí být vybudovaná přípojka. 

Cena plynového kotle pro běţný rodinný dům je asi 30 aţ 70 tisíc Kč. Instalace tepelného 

čerpadla má však také své opodstatnění. V oblastech, kde není zaveden zemní plyn, jsou 

výhody jednoznačné. 

Průměrné roční náklady dle jednotlivých druhů paliv jsou vypočítány a zahrnuty 

v příloze 5. Z těchto údajů vychází i následující graf 5.4., který rovněţ znázorňuje průměrné 

roční náklady na vytápění domácností podle jednotlivých druhů paliv. [42] 

Graf 5.4.: Průměrné roční náklady na vytápění dle jednotlivých druhů paliv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z www.tzb-info.cz 
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, ţe nejdraţším zdrojem tepelné energie je elektřina 

z přímotopu, ELTO a elektrická energie. Nejlevnějšími zdroji tepla jsou pak obilí, štěpka, 

rostlinné pelety a dřevo. 

5.5. Vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší v mikroregionu 

V rámci této práce byl proveden sběr dat v městských částech města Bohumín pomocí 

dotazníku a osobního sběru dat autorky. Dotazník je uveden v příloze 6. 

5.5.1. Výsledky dotazníku 

Sběr dat byl proveden ve dnech 2. – 16. 3. 2011 ve vybraných městských částech 

města Bohumín. Pomocí internetový dotazníků bylo získáno 64 respondentů. Druhou část 

analýzy zahrnoval osobní sběr dat samotné autorky. Jelikoţ je obyvatelkou tohoto města a 

zároveň i jedné z městských částí, podařilo se touto cestou získat dalších 34 respondentů. 

Prostřednictvím dotazníkového šetření mělo být zjištěno, jakým způsobem ovlivňují LT uţ 

tak znečištěné ovzduší mikroregionu a jak se k této problematice staví samotní obyvatelé 

zkoumané oblasti. 

V městě Bohumín je celkem 1265 domácností, které pouţívají k vytápění tuhá paliva. 

Výpočty v následujících kapitolách nezahrnují domácnosti, které sice jsou napojeny na plyn, 

ale k vytápění ho nepouţívají a z důvodu vzrůstajících cen energií se vrátili opět k tuhým 

palivům. V tomto případě dotazník také prokázal, ţe plynofikace nemusí mít aţ tak ţádoucí 

účinky, jak by se dalo očekávat. Plynofikace v Bohumíně je provedena téměř ve všech 

městských částech. V dotazníku však téměř čtvrtina respondentů uvedla, ţe k topení plyn 

nevyuţívá. 

Z dotazníkového šetření plyne, ţe 81 % obyvatel městských částí vyuţívají k vytápění 

či přípravě pokrmů pevných paliv. Okolo 50 % obyvatel spaluje v kotlích a kamnech 

kombinaci uhlí a dřeva, přibliţně 20% spaluje pouze dřevo a přibliţně 10 % spaluje pouze 

uhlí. Zbylých asi 20 % pouţívá k vytápění plyn, elektřinu nebo různé kombinace. Čtvrtina 

dotazovaných pak uvedla, ţe spalují ve svém kotli palivo, na které není určen, coţ zvyšuje 

počet vyprodukovaných emisí. 

Graf 5.5.: Používání jednotlivých druhů paliv v domácnostech 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Dotazník také zahrnoval otázky týkající se spalování domovního odpadu. I kdyţ jde o 

velmi citlivou záleţitost a málo kdo tuto skutečnost uzná, z odpovědí vyplývá, ţe přes 40 % 

domácností spaluje spolu s palivy i domovní odpad. Neuvěřitelná jedna pětina i několikrát do 

týdne. 98 % obyvatel odpovědělo, ţe jsou obtěţováni kouřem z pálení listí. Na otázku, zda 

sami spalují na svém pozemku listí, odpovědělo 65 % obyvatel, ţe ano. Zbylých 35 % 

pouţívá vlastní kompost nebo listí vozí do sběrného dvora. Ekonomické výhodnosti 

nekvalitních či nevhodných paliv přisuzuje 23 % dotazovaných větší váhu, neţ zdraví a 

kvalitnějšímu ovzduší. 

5.5.2. Výpočet spotřeby paliv 

V následující tabulce jsou uvedeny způsoby vytápění v bytech a rodinných domech ve 

městě Bohumín. Tato tabulka byla zpracována na základě informací z předběţného 

vyhodnocení SLDB 2011. Díky vybudování teplovodu je převáţná většina vytápěna 

ústředním topením.  

Tab. 5.5.: Způsoby vytápění domácností v městě Bohumín za rok 2011 

 z toho převládající způsob 

vytápění 

z toho energie 

pouţívaná k vytápění 

   

Obydlené 

byty 

celkem 

ústřední etáţové (s 

kotlem v 

bytě) 

Kamna z 

kotelny 

mimo 

dům 

uhlí, 

koks, 

uhelné 

brikety 

plyn elektřina dřevo z toho plyn 

zaveden do 

bytu 

11360 9235 790 908 4011 934 5012 408 331 9284 

Zdroj: Vlastní zpracování dle předběžných výsledků SLDB 2011 
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Jelikoţ se tato práce zabývá lokálními topeništi, bude dále počítáno pouze s údaji těch 

domácností, které pouţívají k vytápění tuhá paliva, tedy uhlí, koks a dřevo. Na základě těchto 

údajů a údajů z tabulky zahrnuté v příloze 5, byla vypočítána průměrné hodnoty spotřeby 

paliv ve městě Bohumín (viz tab. 5.6.). 

Tab. 5.6.: Průměrná spotřeba tuhých paliv ve městě Bohumín 

druh paliva UHLÍ DŘEVO 

počet domácností podle pouţité energie k vytápění 934 331 

průměrná spotřeba paliva na 1 domácnost (t/rok) 6,566 5,938 

spotřeba celkem (t/rok) 6 133 1 965 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na spotřebu paliv má největší vliv délka a teplotní charakteristika topné sezony. 

Poměr spotřeby jednotlivých druhů uhelných paliv v jednotlivých krajích je kaţdoročně 

zjišťován pomocí dotazníkového šetření u distributorů a tento podíl se poté pouţívá u všech 

obcí a měst v daném kraji. 

5.5.3. Výpočet emisí vyprodukovaných lokálními topeništi 

Emise ze zdrojů REZZO 3 představují významnou část z celkového mnoţství emisí 

škodlivých látek vypouštěných do ovzduší stacionárními zdroji na území města Bohumín. Ve 

výpočtu navíc nejsou zahrnuty emise způsobené nesprávným vedením spalování, pouţití 

nevhodných paliv či spalování odpadů. V následující tabulce je zachycen přehled aktuálních 

emisních faktorů pro jednotlivé druhy paliv. 

Tab. 5.7.: Přehled vybraných emisních faktorů pro spalování uhlí a dřeva 

Kategorie spalovacích zařízení 
emisní faktor (g/GJ) 

TZL PM10 PM2,5 

zařízení pro vytápění 

domácností – UHLÍ 
444 404 398 

zařízení pro vytápění 

domácností – DŘEVO 
730 695 695 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z Výzkumného energetického centra - VŠB 

Tab. 5.8.: Průměrný počet vyprodukovaných emisí ve městě Bohumín za rok. 

Druh paliva 
spotřeba paliva 

celkem (t/rok) 

vyprodukované emise dle příslušného 

emisního faktoru 

TZL PM10 PM2,5 

UHLÍ 6 133 2 723 2 477 2 441 

DŘEVO 1 965 1 434 1 365 1 365 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 5.8. ukazuje, ţe za jeden rok je vyprodukováno průměrně 4 157 tun TZL, 

3 842 tun PM10, 3 806 tun PM2,5 a to pouze ze spalování uhlí a dřeva. Emise vyprodukované 

z nesprávného způsobu spalování, spalování nekvalitních paliv či odpadů nelze zjistit a jsou 

pouze spekulativní. Je však jisté, ţe po zahrnutí těchto okolností, by byly celkové hodnoty 

vyprodukovaných emisí výrazně vyšší.  
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6. ZÁVĚR 

Vytápění domácností významným způsobem přispívá ke znečištění ovzduší. V roce 

2009 bylo dokonce z LT emitováno 32,5 % celkových emisí PM10. Zhruba třetina znečištění 

je způsobena velkými znečišťovateli a další třetina tak připadá na dopravu. Pozitivním 

faktorem je průběţně se zvyšující počet domácností vyuţívajících ekologicky příznivé zdroje. 

Kaţdoročně také roste mnoţství tepla získaného ze solárních kolektorů a pomocí tepelných 

čerpadel. 

Tato práce se zabývá problematikou lokálního vytápění domácností v mikroregonu 

Bohumín. Po rozsáhlé plynofikaci a vybudování teplovodu je největší podíl domácností 

v centu města vytápěn zemním plynem a centrálním zásobováním teplem. V okrajových 

městských částech, které jsou převáţně tvořeny zástavbou rodinných domů, však stále 

převaţuje vytápění tuhými palivy.  

Bohumín se řadí mezi nejvíce znečištěné oblasti v ČR. Tento stav je způsoben 

vysokým počtem průmyslových podniků ve městě i v okolí a nezanedbatelný vliv mají 

bezpochyby i emise z vytápění domácností. Z provedených výpočtů byla zjištěna průměrná 

spotřeba tuhých paliv spalovaných v domácnostech za rok. Dále pak bylo vypočteno mnoţství 

emisí vyprodukovaných LT v Bohumíně. Celkové emise z tuhých paliv spalovaných v LT za 

rok tedy činí: 4 157 tun TZL, 3 842 tun PM10, 3 806 tun PM2,5. Výpočet emisí z LT je pouze 

orientační, protoţe pouţitá metodika nezohledňuje moţnost rozdílné kvality uhlí, rozdílnou 

účinnost spalovacích zařízení a podstatně se lišící měrné emise z různých typů kotlů na tuhá 

paliva. 

Na začátku roku 2012 byl spuštěn společný program MŢP a MSK v jehoţ rámci mohou 

domácnosti získat dotaci aţ 60 tisíc korun na výměnu zastaralých kotlů s ručním plněním 

tuhých paliv za nové nízkoemisní automatické kotle. Dotační program na výměnu kotlů 

v domácnostech byl motivován znečištěným ovzduším v kraji, na kterém se aţ z jedné třetiny 

podílí spalování tuhých paliv v domácích topeništích. Ekologičtější vytápění v rámci tohoto 

programu zatím zaregistrovalo vysoký zájem, který by mohl vést ke sníţení celkových emisí 

aţ o desítky tun ročně. 

Výrazný problém představuje nedostatečná legislativa k problematice LT. Dosud 

případné kontroly LT naráţí na ústavní právo lidí na ochranu soukromí. Zákon č. 86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší nedává příliš účinných moţností ke kontrole LT za účelem, zda v nich sou 

spalována odpovídající paliva, v případě zda v nich nejsou spalovány odpady. Přitom 
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spalování nekvalitních paliv a odpadů můţe mít zásadní vliv na kvalitu ovzduší a v důsledku 

toho také na zdraví obyvatel. Jedna z mála moţností zákona o ochraně ovzduší jak tomu 

zabránit je moţnost města provést vizuální měření, zda kouř vycházející z komínů LT 

nepřekračuje přípustnou tmavost kouře. Připravovaná novela zákona měla dát úředníkům 

pravomoc přímo vstupovat do domů za účelem kontroly spalovacího zařízení a pouţívaného 

paliva. Návrh novely byl však zamítnut a 2. 5. 2012 poslanci schválili zákon o ochraně 

ovzduší, který úředníkům nedává pravomoc přímo vstupovat do domů a bytů kvůli kontrole 

způsobu vytápění. Povinné kontroly s moţností vstupu na soukromý pozemek však 

v sousedních demokratických zemích jako je např. Německo a Rakousko, fungují jiţ několik 

let. 

Dle mého názoru by se rozhodujícím řešením této problematiky v budoucnu mohlo 

stát napojení domácností na nedávno vybudovaný teplovod vedený z elektrárny Dětmarovice. 

Vybudováním teplovodu byla převáţná většina bytů napojena na centrální zásobování teplem. 

Rodinné domy v městských částech však tuto moţnost zatím nemají a přípojku k centrálnímu 

teplovodu by byli nuceni hradit z vlastních finančních zdrojů. Pomocí městských dotací či 

dotací z EU a následné realizaci tohoto opatření by došlo k výraznému omezení emisí 

z vytápění domácností a bezpochyby i zlepšení celkové kvality ovzduší v oblasti. 
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Seznam použitých zkratek 

%  procento   

μm  mikrometr 

a.s.  akciová společnost 

CO   oxid uhelnatý 

CO2   oxid uhličitý 

ČR   Česká republika 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ELTO   extra lehký topný olej 

ESRL   Výzkumná laboratoř zemského systému 

EU   Evropská unie 

HFC   fluoruhlovodíky 

H2SO4   kyselina sírová 

CH4   metan 

IPCC   Mezivládní panel ke klimatické změně 

Kč  koruna česká 

Kč/kW  korun českých za kilowatthodinu 

LT  lokální topeniště 

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí 

NH3   amoniak 

NOAA   Národní úřad pro oceán a atmosféru 

NOX   oxidy dusíku 

NO2   oxid dusičitý 

N2O   oxid dusný 

OECD   Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

OSN   Organizace spojených národů 

PAU   polycyklické aromatické uhlovodíky 

PFC   perfluoruhlovodíky 

PM1,0   frakce tuhých znečišťujících látek menší neţ 1,0 µm 

PM2,5   frakce tuhých znečišťujících látek menší neţ 2,5 µm 

PM10   frakce tuhých znečišťujících látek o velikosti 10 µm 

POPs   perzistentní organické polutanty 

REZZO  Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 
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SF6   fluorid sítový 

SO2   oxid siřičitý 

SO3   oxid sírový 

SVOC   polotmavé organické látky 

TZL   tuhé znečišťující látky 

UNEP   Program OSN o ţivotním prostředí 

UNFCCC  Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 

USA   Spojené státy americké 

USD   americký dolar 

VOC   těkavé organické látky 

WMO   Světová meteorologická organizace 

WWF   Světový fond na ochranu přírody 

ŢP   ţivotní prostředí 
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