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Aktuálně …



LEGISLATIVA

MŽP ČR + vláda ČR
vytváří pravidla 

Právní předpisy
Zákony
Vyhlášky
Nařízení vlády

hlava I XXII
§1 2

odstavec  (1) (22)
článek  a) v)



MONITORING

Technologie  
Měřicí přístroje

Sledování škodlivin

při dodržení 
legislativních       

předpisů !!!



Důvod legislativních opatření

Minimalizace škodlivin – ochrana životního prostředí a zdraví
Monitoring škodlivin – zdroj financí státního rozpočtu (SFŽP)



Od minulosti po současnost …
Emise TZL, SO2 a NOx v ČSSR patřily v 
osmdesátých letech k nejvyšším na světě
Zdravotní problémy obyvatelstva v určitých 
regionech a rozsáhlé porušení lesních 
ekosystémů
Opatření ke zlepšení 
Po roce 1991 – vývoj legislativy – pro 
všechny provozovatele definovány stejné 
podmínky – pokračuje dodnes



Od minulosti po současnost …
90.léta 20.století – investice do zařízení ke snižování emisí

filtrace a odsiření elektrárenských bloků velkých výkonů
Po roce 2000

mírné zhoršení situace
rozvoj průmyslu
nárůst dopravy
nekvalitní paliva a 
odpady v lokálních 
topeništích

Emise základních škodlivin v ČR



Od minulosti po současnost …
Rok 2002 – nový zákon o ochraně ovzduší

přetrvávající zpomalení poklesu množství škodlivin
Po roce 2007

počátek NPSE
příznivý pokles

emisí NOx, SO2

a TOC ze sektoru 
veřejné energetiky 
a silniční dopravy

stoupající emise
z neregulovaných
zdrojů v domácnostech

Emise základních škodlivin v MS kraji



Od minulosti po současnost …
Po roce 2007 – Národní Programy Snižování Emisí – cíle 

plnění stanovených emisních stropů pro SO2, NOx, TOC a 
NH4 do roku 2010
snížit znečištění ovzduší jemným polétavým prachem PM10

znečištění 
ovzduší je národním, 
evropským i 
celosvětovým 
problémem, zejména
v oblasti PM10 a 
ozonu



LEGISLATIVA – ochrana ovzduší
Celý rozsah na http://www.mzp.cz/cz/legislativa,
tj. k dnešnímu dni:

2 zákony ( 86/02, 164/10 )
celkem 141 str.
celkem 61§

8 vyhlášek ( 355/02, 553/02, 362/06, 13/09, 279/09, 337/10 )
celkem 200 str.
celkem 60§

6 nařízení vlády ( 351/02, 354/02, 597/06, 615/06, 146/07,372/07 )
celkem 300 str.
celkem 47§

celkem 441 str.
celkem 168 §



LEGISLATIVA – ochrana ovzduší

Výběr základních důležitých předpisů

Zákon MŽP ČR č.86/2002 Sb. – úplné znění zákona o 
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška MŽP ČR č.205/2009 Sb. – kterou se stanoví 
seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství 
vypouštěných látek, tmavosti kouře, …

Nařízení vlády ČR č.146/2007 Sb. – o emisních limitech a 
dalších podmínkách provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší



LEGISLATIVA – ochrana ovzduší

Výběr základních důležitých pojmů

Znečišťující látka
Jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší, nebo v 
něm vznikající, která má přímo a nebo může mít po 
fyzikální nebo chemické přeměně nebo po 
spolupůsobení s jinou látkou škodlivý vliv na život a 
zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí, na klimatický 
systém Země nebo na hmotný majetek.



LEGISLATIVA – ochrana ovzduší

Výběr základních důležitých pojmů

Znečišťující látka
Jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší, nebo v 
něm vznikající, která má přímo a nebo může mít po 
fyzikální nebo chemické přeměně nebo po 
spolupůsobení s jinou látkou škodlivý vliv na život a 
zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí, na klimatický 
systém Země nebo na hmotný majetek.



LEGISLATIVA – ochrana ovzduší
Výběr základních důležitých pojmů

Znečišťující látka (ZL)
Jakákoliv látka, která má škodlivý vliv na život a zdraví 
lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný 
majetek.

CO

TZL (PM10)
NOx

SO2
PCDD/F

PAU Cl, F

TOC

TK



LEGISLATIVA – ochrana ovzduší

Výběr základních důležitých pojmů

Emise
vnášení ZL do životního prostředí

Emisní limit
nejvýše přípustné množství ZL vypouštěné ze zdroje 
znečišťování (mg/m3)

Emisní strop
nejvýše přípustná úhrná emise ZL vyjádřená v kg/rok 
ze všech zdrojů znečišťování na vymezeném území



LEGISLATIVA – ochrana ovzduší
Výběr základních důležitých pojmů

Imise
znečištění ovzduší vyjádřené hmotnostní koncentrací ZL 

Imisní limit
nejvýše přípustná koncentrace ZL obsažená v ovzduší vyjádřená 
v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při TN a pN (μg/m3)

Redukční cíl
procento, o které je nutno snížit ve stanoveném termínu emise ZL 
ze všech zdrojů znečišťování na vymezeném území



LEGISLATIVA – ochrana ovzduší
Výběr základních důležitých povinností

Omezovat, předcházet znečišťování a snižovat množství emisí ZL

Zákaz spalovat paliva, která nejsou určena výrobci zařízení

V otevřených ohništích nebo krbech spalovat jen dřevo, dřevěné 
uhlí, suché rostlinné materiály nebo plynná paliva určená výrobcem

Obec může stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů, 
popř.spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob jejich likvidace

ZL musí být vypouštěny komínem, výduchem nebo výpustí
ze zařízení pro omezování emisí, jejichž výška je vypočtena
tak, aby bylo chráňeno lidské zdraví



MONITORING

Monitoring ovzduší

EMISNÍ
(mg/m3)

IMISNÍ
(μg/m3)

Provozovatelé 
zdrojů

Autorizované
laboratoře

ČHMÚ
Zdravotní ústav

Autorizované
laboratoře



EMISNÍ MONITORING

CO
NOx
SO2
TZL

+

Cl, F
PCDD/F
PAU
TK, TOC

EM



IMISNÍ 
MONITORING

CO
NOx
SO2
TZL

+

Cl, F
PCDD/F
PAU
TK, TOC

IM
IMIM



ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Zdroje znečištění

Stacionární Mobilní



ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Stacionární

Spalovací zdroje Spalovny odpadu Ostatní

Nebezpečný odpad Komunální odpad Šachta, lom Sklad a skládka



Spalovací
zdroje

Zvláště velké
ZVZ

Velké
VZ

Střední
SZ

Malé
MZ

příkon > 50 MW výkon 5 50 MW výkon 0,2 ÷ 5 MW výkon < 0,2 MW

ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ



ÚROVEŇ ZNEČIŠTĚNÍ

Přípustnou úroveň znečištění udává:
Emisní limit

ZVZ, VZ, SZ
Přípustná tmavost kouře

ZVZ, VZ, SZ, MZ
Emisní strop
Redukční cíl
Imisní limit



EMISNÍ LIMITY

Obecné
Vyhláška MŽP ČR č.205/09 sb.

podle množství škodlivin
tj. hmotnostní tok při projektovaném výkonu zařízení

Specifické
Nařízení vlády ČR č. 146/07 sb. (ve znění 
476/09 sb.)

podle typu spalovacího zařízení
tj. spalované palivo
tj. výkon zařízení



EMISNÍ LIMITY



EMISNÍ LIMITY



EMISNÍ LIMITY



EMISNÍ LIMITY

Dodržování
EL

Měření Výpočet

Emisní 
monitoring

Autorizovaná
měření

Periodicky
( ZVZ, VZ, SZ )

Hmotové bilance Emisní faktory

Trvale
( ZVZ, VZ )



MĚŘENÍ - MONITORING

Autorizovaná
měření

-
„jednorázová“

ZVZ

2 x ročně

VZ

1 x ročně

SZ

1 x 3 roky ( ≥ 1MW)
1 x 5 let  (< 1MW)



… a co malé zdroje znečišťování?

11 200 kW při spalování plynných a kapalných paliv
15 200 kW při spalování tuhých paliv

přípustná tmavost kouře
+

1 x 2 roky
měření účinnosti spalování a kontrola spalinových cest

Neplatí pro lokální topeniště v bytech, rodinných 
domech a chatách pro individuální rekreaci !!



POPLATKY

Provozovatelé zdrojů o výkonu > 50kW platí 
za znečišťování ovzduší poplatky

do SFŽP ČR
Zvláště velké zdroje
Velké zdroje
Střední zdroje 

do pokladny OÚ
Malé zdroje



POPLATKY

ZVZ, VZ, SZ
Dle množství vypouštěných škodlivin za rok

TZL 3000 Kč/t
SO2 1000 Kč/t
NOx 800 Kč/t
CO 600 Kč/t

TK 20000 Kč/t
PAU 20000 Kč/t
TOC 2000 Kč/t

Hlavní zpoplatněné látky



POPLATKY

Malé zdroje
Dle výkonu a spalovaného paliva

            Malé zdroje 
Palivo Sazba  

Výkon 50 – 100 kW 100 – 200 kW 

TO do 0.1 do 0.2% S 1000 – 1500 1500 – 2000 

TO do 1% S 1500 – 2500 2500 – 3000 

Kapalná paliva 6000 – 8000 8000 – 12000 

ČU 1500 – 2000 2000 – 3000 

HU tříděné 2500 – 4000 4000 – 5000 

HU energetické 4000 – 6000 6000 – 10000 

Kaly, proplástek 10000 – 20000 20000 – 40000 
 



POPLATKY – skutečnost – ZVZ
! 1 kotel (70MW) !

CO = 13000,-

TZL (PM10) = 31200,-

NOx = 119000,-

SO2 = 101000,-

264200,- Kč/rok



EMISNÍ MONITORING

V legislativě a ČSN definováno:
Technické požadavky a metody měření

TZL – fotometrie
SO2, CO, NOx – IČ, UF spektrometrie
TOC – FID = plamenoionizační detekce

Způsob vyhodnocení měření
Provozní emisní monitoring
Jednorázové měření – autorizované
Měření tmavosti kouře

Ringelmannova stupnice  – tuhá paliva
Bacharachova stupnice – kapalná paliva



Provozní emisní monitoring

Stabilní instalace
Pravidelná údržba
Zavedeno do řídícího systému
Výsledky archivovány
Ověřováno pomocí autorizovaného měření



Provozní emisní monitoring



AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ

Systém spadá pod MŽP
Systém kvality laboratoře

Personální obsazení
Délka vzdělání a praxe
Pravidelné zvyšování kvalifikace

Akreditace metod ( ČIA )
Přístrojové vybavení

Zkouška před zkušební komisí MŽP
Vydání osvědčení na dobu 3 - 5-ti let



AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ



Sestava odběrové aparatury

8

7654321

Vytápěná část   120 – 250oC Nevytápěné vedení  0 – 5 oC 

4 – 20 mAH2O

ovzduší

spaliny

1 – odběrová sonda
2 – vyhřívaný keramický filtr
3 – vytápěné odběrové potrubí
4 – chladič plynu
5 – dopravní čerpadlo
6 – plováčkový průtokoměr 
7 – analyzátor ( CO, NO, SO2, O2)
8 – měřicí ústředna

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ



AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ



AUTORIZOVANÉ
MĚŘENÍ



AUTORIZOVANÉ
MĚŘENÍ



AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ
Graf č.1: Naměřené koncentrace CO, NOx, SO2 a O2 za kotlem K1.5 

Teplárna Tábor, a.s. - 21.11.2008
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AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ

Mittal Ostrava – 2008

K11 – 230 t/hod 



AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ

MSA a.s. – 2010

K4 – 6MW

K1,2,3 – 1MW



AUTORIZOVANÉ
MĚŘENÍ

OMYA Vápenná – 2010

TZL



AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ

Mittal a.s. – 2009 

Koksárenská baterie



….  MĚŘENÍ



Děkuji
za 

pozornost 
…


