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1. Úvod 
 
 Životní prostředí je obecně definováno jako soubor všeho, co vytváří přirozené 
podmínky pro existenci organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. 
Jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, která je potřebná pro člověka a jeho 
zdravý vývoj je nepochybně ovzduší. Vzduch, který člověk vdechuje i se všemi složkami, 
které obsahuje, se dostává vždy až do nitra lidského těla a tak přímo působí na lidské zdraví a 
ovlivňuje jej. Proto je pochopitelné a zřejmé, že kvalitě ovzduší, jejímu udržení a  ochraně je 
věnována velká pozornost nejen na národní a evropské , ale také na celosvětové úrovni. 
 V minulosti patřilo znečištění ovzduší k nejzávažnějším problémům životního 
prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště potom tuhých 
znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku, patřily k nejvyšším na světě. Znečištění 
ovzduší v některých regionech způsobovalo vážné zdravotní problémy obyvatelstvu i rozsáhlé 
poškozování lesních ekosystémů.  
 Takový stav ovzduší vedl ke snaze o vytvoření účinných opatření, která by zajistila 
zlepšení této situace. Musely být vytvořeny zákonné podmínky, jež by stejným způsobem 
postihovaly všechny zdroje znečišťování ovzduší a přinášely povinnosti provozovatelům, 
s cílem minimalizace negativních dopadů jejich činnosti na životní prostředí. Po roce 1991 se 
proto velmi převratným způsobem začala vyvíjet i legislativa v oblasti ochrany ovzduší, která 
prakticky do současnosti prochází určitými systémovými změnami.  
 Hlavním cílem právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší přijatých v roce 1991 bylo 
dosažení významného snížení znečištění ovzduší v krátkém čase. Na základě legislativy měla 
být opatření vedoucí ke snížení emisí realizována do konce roku 1998. Z těchto důvodů 
přijala Česká republika rozsáhlý a pokud jde o tempo změn ojedinělý plán ke snížení emisí. 
 Uvedené skutečnosti měly a mají za následek zlepšování kvality ovzduší. 
V devadesátých letech 20.století tak bylo v České republice investováno mnoho finančních 

prostředků do zařízení ke snižování 
emisí, zejména z elektrárenských bloků 
velkých výkonů, čímž došlo 
k výraznému zlepšení kvality ovzduší.  
Na obr.č.1.1 je pro lepší představu 
uvedena produkce emisí základních 
znečišťujících látek ve zmiňovaném 
období na území celé ČR. 
 Po roce 2000 se situace ve stavu 
kvality ovzduší opět mírně zhoršila 
vlivem rozvoje průmyslu a nárůstem 
dopravy, přičemž nezanedbatelný podíl 
na této situaci mají  také nekvalitní 
paliva, či dokonce komunální odpady 
spalované v lokálních topeništích 
 některých domácností.  
 
 

Obr.č.1.1: Ilustrativní trend emisí základních škodlivin 
             v České republice v letech 1994-2004 
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 Nový zákon o ochraně ovzduší přijatý v roce 2002 na této nepříznivé situaci nic 
významného nezměnil. Od roku 2007 jsou proto zpracovány Národní programy snižování 
emisí ČR, schválené vládou, které obsahují několik klíčových opatření, přispívajících ke 
zlepšení současného stavu kvality ovzduší, k ochraně životního prostředí a zdraví lidí. 
V rámci jejich tvorby bylo také konstatováno, že příznivý je přetrvávající pokles emisí oxidů 
dusíku, oxidu siřičitého a těkavých organických látek ze sektoru tvořených velkými zdroji 
veřejné energetiky a ze sektoru silniční dopravy, naopak významným negativním jevem jsou 
stoupající emise znečišťujících látek ze sektorů tvořených neregulovanými malými zdroji v 
domácnostech.  
 Na obr.č.1.2 je 
pro názornost 
uvedena produkce 
emisí základních 
znečišťujících látek 
(ZL) ve zmiňovaném 
období na území 
Moravskoslezského 
kraje. 
   
   
      
     Obr.č.1.2: Množství emisí ZL ze stacionárních zdrojů  
    znečišťování v Moravskoslezském kraji v letech 1994-2008 
 Mezi hlavní stanovené cíle Národních programů snižování emisí je potřeba zařadit 
plnění úrovně stanovených emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku , těkavé organické 
látky a amoniak do roku 2010, přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší jemným 
polétavým prachem, tj. částicemi PM10 pod úroveň platných emisních limitů a přispět ke 
snížení úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem pod stanovený cílový imisní limit. 
Výsledný efekt snižování úrovně emisí s jakým byly, jsou a budou Národní programy 
snižování emisí uváděny do praxe, bude zřejmý až po určitém časovém období, ve kterém 
budou opatření, vycházející z těchto programů, uskutečňována.  
 Obecně je stav 
znečištění ovzduší 
problémem nejen 
národním, ale i 
evropským a 
celosvětovým.  
 Je možno říct, 
že emise látek 
znečišťujících vzduch 
od roku 1990 v Evropě 
podstatně poklesly, 
čímž se zlepšila kvalita 
ovzduší v celém tomto 
regionu.  
 
              
 
            
                                         Obr.č.1.3: Roční průměrné úrovně znečištění ovzduší PM10 v roce 2005 
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 Od roku 1997 však nebylo zaznamenáno žádné výrazné zlepšení u koncentrací 
jemných částic (PM10) a ozonu, i když se emise nepatrně snížily. Významný podíl evropského 
obyvatelstva stále žije ve městech, v nichž jsou překračovány některé mezní hodnoty na 
ochranu zdraví lidí, stanovené Evropskou unií. Také je jasné, že řadě zemí se zřejmě nepodaří 
do konce roku 2010 nepřekračovat horní mez emisí čtyř důležitých látek znečišťování 
ovzduší, a tak nutnost omezovat expozici znečištění ovzduší zůstává stále závažným úkolem. 
Znečištění ovzduší koncentracemi jemného prachu (PM10) v roce 2005 na území Evropy je 
pro názornost uvedeno na obr.č.1.3.                       
 V neposlední řadě je potřeba připomenout, že významným pozitivním efektem 
snižování emisí oxidů dusíku a těkavých organických látek je snižování úrovně znečištění 
troposférickým ozónem. Legislativní opatření se týkají také ochrany ozonové vrstvy Země 
před látkami, které způsobují její poškozování (např. freony). Protože emise těchto látek mají 
za následek pronikání ultrafialového záření na zemský povrch a přispívají tak k možnosti 
vzniku nebezpečných onemocnění, je jejich snižování jedním z nejúspěšnějších světových 
projektů v oblasti ochrany životního prostředí. 
 

2. Legislativní předpisy v oblasti ochrany ovzduší 
 
 Do této kapitoly jsou, pro orientaci, shrnuty názvy všech právních předpisů týkajících 
se ochrany ovzduší, platných v době tvorby tohoto materiálu. Předpisy jsou rozděleny do tří 
základních kategorií (zákon, vyhláška a nařízení vlády) a z jejich celého názvu je vždy 
zřejmé, ve kterém roce vstoupily v platnost a čeho se týkají. Na konci roku 2012 se očekává 
novelizace zákona o ovzduší (viz kap.2.4). 
 

1) Zákon  

• 86/2002 Sb., Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů 

     Pozn.:  zákon novelizován jako 201/2012 Sb. 
2) Vyhláška Ministerstva Životního prostředí České republiky ( dále jen MŽP ČR) 

• 13/2009 Sb., Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro 
stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší 

• 205/2009 Sb., Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší   

• 279/2009 Sb., Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek 
a fluorovaných skleníkových plynů   

• 455/2006 Sb., Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro 
vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší   

• 362/2006 Sb., Vyhláška o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, 
přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování   

• 209/2004 Sb., Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty 

• 355/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní 
limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická 
rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu   
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• 553/2002 Sb., Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních 

imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho 
provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady 
pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a 
rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti 

3) Nařízení vlády České republiky 

• 146/2007 Sb., Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách 
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

• 206/2006 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., 
kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu  

• 351/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé 
látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a 
emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb.   

• 354/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro 
spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.   

• 372/2007 Sb., Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování 
emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů   

• 417/2003 Sb., Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., 
kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a 
způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí 

• 597/2006 Sb., Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 
• 615/2006 Sb., Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
 

 Z uvedeného přehledu vyplývá, že k platnému znění zákona o ochraně ovzduší je 
zpracováno celkem 16 platných prováděcích předpisů ( 8 vyhlášek a 8 nařízení).  
 Je zřejmé, že právní systém české republiky v oblasti ochrany ovzduší je poměrně 
rozsáhlý, prochází neustálým vývojem, a proto není ani možné zpracovat uvedenou 
problematiku tak, aby odrážela aktuální informace v reálném čase, neboť ty se, ze zřejmých 
důvodů, neustále mění.  
 Předkládaný text je proto zaměřen zejména na systém monitorování emisí ze 
stacionárních spalovacích zdrojů a na hlavní souvislosti při orientaci v oblasti legislativních 
požadavků na měření emisí znečišťujících látek při provozu těchto spalovacích zdrojů. Text si 
tak klade za cíl, seznámit čtenáře se základními souvislostmi mezi legislativní a praktickou 
stránkou provozu spalovacích zdrojů, v souvislosti se sledováním koncentrace a množství 
vznikajících škodlivin. 
 Pro pochopení základních souvislostí jsou v předchozí části podtrženy ty legislativní 
předpisy, které se dané problematiky přímo dotýkají,  a které budou v následujících kapitolách 
podrobeny bližšímu rozboru. Jedná se celkem o tři právní předpisy, kterými jsou „Zákon 
č.86/2002 Sb.“ (dále jen zákon), „Vyhláška MŽP ČR č.205/2009 Sb.“ (dále jen vyhl.č.205) a 
„Nařízení vlády České republiky č.146/2007 Sb.“ (dále jen NV č.146). 
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2.1 Zákon o ochraně ovzduší 
 V následujících kapitolách je blíže představen základní zákon v oblasti ochrany 
ovzduší, jehož poslední změna byla provedena v roce 2010. Celý zákon je rozdělen do šesti 
částí a 61§, z nichž přímo ochrany ovzduší se dotýká pouze část první, která je také částí 
nejrozsáhlejší a která je dále rozdělena na 8 velkých kapitol ( Hlava I až Hlava VIII). 
 V souladu s legislativou EU stanoví zákon: 

• práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při ochraně ovzduší před 
znečištěním a při zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozónovou 
vrstvu Země, 

• podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek, 
• nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země. 

 

2.1.1 Základní pojmy v ochraně ovzduší a přípustná úroveň znečištění 
 V této kapitole jsou předloženy důležité základní pojmy, jejichž znalost je nutná pro 
pochopení problematiky ochrany ovzduší a které jsou vybrány z mnohem rozsáhlejší kapitoly 
uvedené v zákoně a jednodušeji zformulovány pro oblast spalovacích zdrojů.  
 

• Znečišťující látka (ZL) je jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší, nebo v něm 
vznikající, která má přímo a nebo po fyzikální či chemické přeměně v ovzduší, 
škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný 
majetek. 

• Znečišťování ovzduší je vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší 
v důsledku lidské činnosti, vyjádřené v jednotkách hmotnosti za jednotku času. 

• Emise je vnášení znečišťujících látek do životního prostředí. 
• Emisní limit je nejvýše přípustné množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší 

ze zdroje znečišťování vyjádřené obvykle v jednotkách hmotnosti znečišťující látky 
v jednotce objemu odpadního plynu [mg/m3]. 

• Emisní strop je nejvýše přípustná úhrná emise znečišťující látky, vyjádřená 
v jednotkách hmotnosti za jeden rok, ze všech zdrojů znečišťování na vymezeném 
území. 

• Imise je znečištění ovzduší vyjádřené koncentrací znečišťující látky. 
• Imisní limit je nejvýše přípustná hodnota znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách 

hmotnosti na jednotku objemu [μg/m3] při normální teplotě [TN = 273 K] a 
normálním tlaku [pN = 101 325 Pa]. 

• Pachové látky jsou látky nebo jejich směs, které způsobují obtěžující pachový vjem, 
charakterizované pachovou jednotkou. 

• Přípustná tmavost kouře je nejvyšší přípustný stupeň znečištění ovzduší, vyjádřený 
zabarvením kouřové vlečky, nebo zjištěným v kouřovodu metodou stanovenou ve 
vyhl.č.205/2009 Sb. 

• Těkavá organická látka (VOC)  je jakákoliv organická sloučenina kromě methanu, 
jejíž počáteční bod varu je ≤ 250 oC při normálním tlaku pN. 

• Redukční cíl je procento, o které je nutno snížit ve stanoveném termínu emise 
znečišťujících látek ze všech zdrojů znečištění na vymezeném území, ve srovnání 
s rokem stanoveným jako referenční.  
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 Důležitou částí zákona je oblast, která stanoví přípustnou úroveň znečišťování 
ovzduší, a to definováním parametrů, které musí být dodržovány při provozu všech zdrojů 
znečišťování. Dodržování přípustné úrovně znečišťování patří mezi základní povinnosti 
právnických i fyzických osob, které budou popsány v další kapitole. 
 Přípustná úroveň znečištění ovzduší je určena hodnotami následujících šesti 
parametrů u nichž jsou uvedeny odkazy pro jejich stanovení: 

• Emisní limit (obecný - vyhl.č.205 nebo specifický - NV č.146) 
• Přípustná tmavost kouře (Ringelmannova a Bacharachova stupnice - vyhl.č.205) 
• Míra obtěžování zápachem (pachové číslo – vyhl.č.205)  
• Emisní strop (národní programy snižování emisí) 
• Redukční cíl (národní programy snižování emisí)í 
• Imisní limit  (vyhl.č.553/2002 Sb.) 

  

2.1.2  Povinnosti fyzických osob a provozovatelů zdrojů znečišťování 
 Při ochraně životního prostředí obecně a při ochraně ovzduší zejména vyplývají pro 
fyzické, právnické osoby a provozovatele zdrojů znečišťování povinnosti, které jsou 
stanoveny zákonem a které by měly tedy být plněny. Bohužel neznalost zákona mezi širokou 
veřejností, špatná informovanost a mnohdy nezájem o problematiku ochrany ovzduší 
způsobují porušování těchto, „zákonem stanovených“ pravidel, což v důsledku znamená vždy 
jenom zhoršování kvality ovzduší.  
 V následující části budou uvedeny některé základní povinnosti právnických a 
fyzických osob, tak jak je definuje zákon a týkají se nás všech: 

• každý je povinen omezovat a předcházet znečištění ovzduší a snižovat množství jím 
vypouštěných znečišťujících látek, 

• veškerá paliva je možné vyrábět, skladovat, dovážet, prodávat a používat jen 
v souladu se zvláštními právními předpisy, s tímto zákonem a v souladu 
s požadavky na kvalitu, přičemž jako palivo nelze použít odpad podle zákona o 
odpadech, 

• je zakázáno spalovat v zařízení jiné palivo, než to které je určeno výrobcem 
zařízení, 

• v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních 
lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva 
určená výrobcem, přičemž tyto látky nesmějí být kontaminovány chemickými 
látkami (obec může spalování těchto materiálů upravit, popř.zakázat, ale jen pokud 
zajistí jiný způsob jejich odstranění), 

• znečišťující látky ze zdrojů znečištění musí být do ovzduší odváděny definovaným 
způsobem, a to komínem, výduchem nebo výpustí ze zařízení pro omezování emisí, 
jejichž výška musí být vypočtena tak aby bylo chráněno lidské zdraví a životní 
prostředí.   
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2.1.3  Rozdělení zdrojů znečišťování 
 Základním rozdělením zdrojů znečišťování z pohledu zákona je rozdělení na dvě velké 
kategorie zdrojů, a to na: 

• mobilní (samohybná a další pohyblivá zařízení vybavená spalovacími motory 
znečišťujícími ovzduší – dopravní prostředky, přemístitelné stavební stroje, 
přenosná nářadí), 

• stacionární (zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které 
znečišťuje ovzduší). 

  
 Ve zbývající části textu bude pozornost věnována pouze stacionárním zdrojům 
znečišťování,  jejichž další dělení je uvedeno na obr.č.2.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.2.1: Schéma rozdělení stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
 
 Stacionární spalovací zdroje jsou dále rozděleny podle míry svého vlivu na kvalitu 
ovzduší, a to podle tepelného výkonu nebo příkonu tak, jak je uvedeno na obr.č.2.2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.2.2: Schéma rozdělení stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší 
 
 

Stacionární zdroje

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 
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2.1.4  Způsoby zjišťování emisí znečišťujících látek 
 Emise znečišťujících látek ze zvláště velkých (ZVZ), velkých (VZ) nebo středních 
(SZ) stacionárních zdrojů znečišťování se zjišťuje především měřením a ve zvláštních 
případech stanovených právním předpisem výpočtem podle hmotových bilancí nebo emisních 
faktorů. 
 Měření emisí je nutno provádět  v místě, za kterým již nedochází ke změnám ve 
složení vypouštěného odpadního plynu do vnějšího ovzduší a to na každém komínu (výduchu, 
výpusti), které stacionární zdroj má.  
 Měření je rozděleno na  jednorázové, které se provádí v termínech stanovených ve 
vyhl.č.205 a které provádí autorizovaná laboratoř (autorizovaná měření) a na kontinuální, 
které se provádí v průběhu celého roku a jehož výsledky musí být průběžně zaznamenávány, 
vyhodnocovány a zejména uchovávány pro případnou kontrolu. Kontinuální měření emisí 
zajišťuje provozovatel zdroje znečištění (emisní monitoring). 
 Měřením se zároveň prokazuje dodržování emisního limitu stanoveného pro daný 
zdroj a danou znečišťující látku. Emisní limit může být buď specifický, který je uveden v 
NVč.146 a rozdělen podle typu spalovacího zařízení, paliva a výkonu zdroje,  nebo obecný 
uvedený ve vyhl.č.205 a rozdělen podle hmotnostního toku škodlivin odpovídajícímu 
projektovanému výkonu zařízení. 
 Malé zdroje (MZ) znečišťování nepodléhají povinnosti měření emisí a prokazování 
dodržení emisního limitu, ale musí v pravidelných intervalech provádět kontrolu účinnosti 
spalování a průchodnosti spalinových cest, při dodržování tmavosti kouře.    
 Měření, jehož účelem je prokázat dodržování emisních limitů nebo ověření správnosti 
měření kontinuálního, prováděného provozovatelem zařízení může jen osoba, která je 
držitelem platné autorizace. Také kontrola účinnosti spalování je vázána na autorizované 
oprávnění.  
 Pro orientaci v problematice měření emisí při prokazování dodržení emisních limitů, 
která je popsána výše je na obr.č.2.3 uvedeno jednoduché schéma. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.2.3: Schéma zjišťování množství emisí (prokazování dodržení emisního limitu 
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2.1.5  Autorizace činností v oblasti ochrany ovzduší 
 V předchozí kapitole byly uvedeny činnosti, pro jejichž vykonávání je potřebné 
autorizované oprávnění, které vydává MŽP ČR. Podle zákona se rozhodnutí o autorizaci 
vyžaduje pro následující činnosti: 

• měření emisí nebo imisí znečišťujících látek, 
• měření účinnosti spalování a kontrola spalinových cest, 
• provozování spalovny odpadu, 
• zpracování rozptylových studií a odborných posudků, 
• ověřování množství emisí skleníkových plynů. 

  
 Osvědčení o autorizaci vydává MŽP ČR fyzickým a právnickým osobám na základě 
jejich žádosti a na základě prokázání znalosti metod a postupů, které se týkají předmětu 
činnosti a znalosti příslušných právních předpisů v ochraně životního prostředí. 
 Žádost o udělení osvědčení musí obsahovat potřebné údaje pro její posouzení. Pro 
příklad je uveden rozsah požadovaných údajů pro autorizovaná měření emisí: 

• jméno, příjmení a adresa bydliště odpovědného zástupce, 
• rozsah látek a seznam osob, které budou měření provádět, včetně dokladů o jejich 

odborné způsobilosti, 
• seznam přístrojového vybavení včetně výrobních čísel přístrojů a doklad právním 

vztahu k přístrojům a o jejich kalibraci, 
• seznam metod a postupů odběru a úpravy vzorků, včetně konečných analytických 

metod a osvědčení o akreditaci u těch metod, kde to stanoví prováděcí předpis, 
• postup zpracování výsledků měření a vzor protokolu z měření, 
• příručka jakosti zpracovaná v potřebném rozsahu, 
• doklad o úspěšném absolvování mezilaboratorního porovnání zkoušek a o 

metrologické návaznosti měřidel, 
• povolení k provozování živnosti. 

 Po přijetí žádosti, jejím kladném zhodnocení a prokázání znalostí žadatele před komisí 
na MŽP ČR vydává se toto osvědčení na dobu určitou, nejdéle na 5let a nelze převést na jinou 
osobu. 
 Osoba, která získala oprávnění musí vykonávat činnost tak, aby nedocházelo ke střetu 
zájmů, musí na vyžádání inspekce předkládat protokoly z měření a poskytnout žádané 
informace, podrobit se kontrole výkonu činnosti ze strany inspekce a v neposlední řadě do 30-
ti dnů ohlásit změnu veškerých údajů uvedených v žádosti. 
 Na druhé straně MŽP ČR může zrušit osvědčení o autorizaci při vážném porušení 
povinností, vyplývajících z výkonu činnosti, zejména při zkreslování měřených údajů, 
přestane-li mít laboratoř potřebné technické vybavení, nebudou-li osoby způsobilé k měření. 
  
 Z uvedeného textu je zřejmé, že celý systém zjišťování množství vypouštěných emisí 
měřením je podroben velmi přísné kontrole ze strany státní správy, která zajišťuje 
objektivnost měřených údajů, a tak zároveň povinnost provozovatelů zdrojů znečišťování 
ovzduší k minimalizaci množství vypouštěných škodlivin. Dalším nástrojem, který velmi 
silně podporuje uvedené tvrzení jsou poplatky za znečišťování, o kterých bude pojednáno 
v následující kapitole.     
    
 
 



 

11 
 

 

2.1.6  Poplatky za znečišťování ovzduší 
 Provozovatelé zvláště velkých (ZVZ), velkých (VZ), středních (SZ) a malých 
stacionárních spalovacích zdrojů platí poplatky za znečišťování ovzduší o jejichž výši 
rozhoduje správce poplatku, kterým může být krajský nebo obecní úřad, v závislosti od 
velikosti zdroje. 
 Výše poplatků je závislá také na velikosti zdroje stejně tak jako způsob jejich výpočtu, 
který je rozdělen do dvou kategorií.  
 V první kategorii jsou zahrnuty ZVZ, VZ a SZ a výše poplatku závisí na množství 
vypouštěných škodlivin do ovzduší, přičemž cena za tunu vypuštěné škodliviny do ovzduší je 
uvedena v příloze č.1 zákona o ochraně ovzduší. Je proto zřejmé, že pro stanovení výše 
poplatku v této kategorii je nezbytná znalost hmotových toků škodlivin do ovzduší a jejich 
celkové množství vypouštěné za rok. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok, ve kterém jsou 
zdroje provozovány, výše poplatku se zaokrouhluje na celé 100,-Kč a poplatek se platí 
zálohově na základě skutečného množství vypouštěných škodlivin za předcházející rok.    
 V druhé kategorii pro výpočet poplatků jsou jen malé zdroje, u nichž je výše 
stanovena na základě typu spalovaného paliva a výkonu zařízení dle tabulky uvedené 
v příloze č.1 zákona o ochraně ovzduší. Není tedy potřebné měření emisí a znalost jejich 
množství. 
 Finanční prostředky získané z poplatků za znečišťování ovzduší jsou u první kategorie 
(ZVZ,VZ,SZ) příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky, tedy příjmem 
státního rozpočtu. Výnosy poplatků u druhé kategorie (MZ) jsou příjmem obce a musí být 
použity k ochraně životního prostředí.  
 Pro představu o výši poplatku v první kategorii za jednotlivé znečišťující látky jsou 
uvedeny alespoň základní zpoplatněné látky: 

• tuhé znečišťující látky (TZL) 3000 Kč/t  
• oxid siřičitý (SO2)   1000 Kč/t 
• oxidy dusíku (NOx)    800 Kč/t 
• oxid uhelnatý (CO)     600 Kč/t 

a pro zajímavost: 
• těžké kovy (TK)            20000 Kč/t 
• uhlovodíky (VOC)   2000 Kč/t 

  
 Pro představu o výši poplatku v druhé kategorii je na obr.č.2.4 uvedena tabulka, ze 
které je zřejmá výše jednorázového ročního poplatku (sazby) pro malý zdroj znečištění. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Obr.č.2.4: Výše poplatku za malý zdroj znečišťování ovzduší 

            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 
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2.2 Vyhláška o způsobu zjišťování množství vypouštěných ZL 
 V následujících kapitolách je blíže představena základní vyhláška v oblasti ochrany 
ovzduší, vyhl.č.205, týkající se zejména způsobu zjišťování množství emisí, obecných 
emisních limitů a způsobu předávání zpráv a informací, jejíž poslední změna byla provedena 
v roce 2009. Vyhláška má 14 stran paragrafového znění, 8 příloh a v souladu s legislativou 
EU stanoví: 

• obecné emisní limity, 
• způsob zjišťování množství ZL výpočtem, postup výpočtu a emisní faktory, 
• měření účinnosti spalování u malých zdrojů, 
• způsob stanovení přípustné tmavosti kouře, 
• podmínky autorizace, 
• požadavky na vedení provozní evidence, provozního řádu a hlášení havárií. 
 
 V následující části je text zaměřen na problematiku spojenou s monitorováním 
(měřením) emisí. 
 

2.2.1 Základní pojmy v oblasti měření emisí 
 V této kapitole jsou předloženy důležité základní pojmy, jejichž znalost je nutná pro 
pochopení problematiky měření a monitorování emisí a které jsou vybrány z mnohem 
rozsáhlejší kapitoly uvedené v zákoně a jednodušeji zformulovány pro oblast spalovacích 
zdrojů.  

• Hmotnostní tok je množství látky odváděné ze zdroje do ovzduší, vyjádřené 
v hmotových jednotkách za jednotku času    ( kg/h ), je to míra vlivu zdroje 
znečištění. 

• Koncentrace je množství látky vyjádřené v hmotových jednotkách v jednotce 
objemu nosného plynu ( mg/m3 ), určuje kvalitu technologického procesu. 

• Měření emisí je stanovení hmotnostních toků a hmotnostních koncentrací 
znečišťujících látek pomocí měření. 

• Kontinuální měření emisí je průběžné měření hmotnostních koncentrací emisí 
pomocí přístrojů konstruovaných za tímto účelem s uchováváním naměřených 
hodnot pomocí výpočetní techniky. 

• Jednorázové měření emisí je měření prováděné pomocí jednotlivých měření 
v intervalech a způsobem stanoveným touto vyhláškou, provádí se manuálním 
odběrem vzorku a jeho následnou analýzou, nebo s použitím  přístrojů pro 
kontinuální měření.  

• Výpočet emisí je stanovení hmotnostních toků emisí látkovou bilancí 
technologického procesu nebo pomocí emisních faktorů. 

• Měrná výrobní emise je poměr hmotnosti do ovzduší přecházející znečišťující látky 
ke vztažné veličině zjištěné měřením a výpočtem na jednotlivém zařízení (hmotnost 
paliva, množství tepla, hmotnost jednotek produkce…).   

• Emisní faktor je střední měrná výrobní emise typická pro určitou skupinu zdrojů. 
• POP jsou perzistentní organické látky, které vykazují toxické vlastnosti, 

bioakumulují se, usazují se i přenášejí ovzduším a působí škodlivě na lidské zdraví 
a na životní prostředí. 

 



 

13 
 

2.2.2 Jednorázová měření emisí 
 Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, lze jednorázová měření emisí provádět dvojím 
způsobem, a to manuálními metodami, nebo s využitím přístrojů pro kontinuální měření. 
Každý způsob provádění tohoto měření má svá pravidla ohledně technických podmínek, která 
jsou sestavena do příslušných ČSN a také ohledně množství a délky odběrů, četnosti měření a 
způsobu vyhodnocení, která jsou obsahem právě této vyhlášky. V obou případech musí být 
ale výsledky měření zpracovány tak, aby je bylo možno porovnávat s emisním limitem.  
 Dodržení emisního limitu (EL) je prokázáno, jestliže střední hodnota měřené 
koncentrace za celé měření je menší než emisní limit a každá výsledná hodnota jednotlivého 
měření je menší než 120% emisního limitu.  
 Vyhodnocení musí také obsahovat měrnou emisi a podmínky její platnosti a 
hmotnostní ( roční emisi ) tok znečišťující látky. Z toho vyplývá, že pro měření je možno 
použít pouze takové přístroje a metody, které mohou měřit v rozsahu 10 až 200% EL. 
 Ve vyhlášce je stanoven minimální počet odběrů při použití manuální metody 
měření a doba odběru jednotlivých vzorků.  
 Při jednorázovém měření manuálními metodami se tak provádí nejméně: 

• tři jednotlivá měření při ustálených provozních podmínkách, 
• šest jednotlivých měření při proměnlivých provozních podmínkách, 
• více jednotlivých měření u zařízení s přerušovaným provozem tak, aby měření 

postihlo celý časový interval cyklu nebo šarže. 
 Doba odběru jednotlivých vzorků se přizpůsobí očekávaným koncentracím a měření se 
vyhodnotí jako vážený průměr středních hodnot jednotlivých odběrů. U zdrojů vybavených 
látkovým filtrem ( ≤ 50 mg/m3) se doba měření koncentrace TZL stanoví u každého odběru 
minimálně na 30 minut.  
 Ve vyhlášce je také stanovena minimální doba měření při použití přístrojů pro 
kontinuální měření.  
 Minimální doba měření při uvádění zařízení do provozu: 

• 6 hodin u ZVZ, VZ a SZ  při maximálním projektovaném výkonu, 
• po celou dobu trvání cyklu při maximálním projektovaném výkonu, při cyklu 

trvajícím do 4 hodin musí měření zahrnovat minimálně tři cykly. 
Minimální doba měření v ostatních případech: 
• 6 hodin u SZ při obvyklém provozním výkonu (průměrný výkon zařízení 

z hlediska ekonomického v době od posledního měření emisí), 
• 6 hodin u ZVZ a VZ znečišťování s neměnnými provozními podmínkami při 

obvyklém výkonu kotle, 
• 12 hodin u ZVZ a VZ  s proměnlivými provozními podmínkami při obvyklém 

výkonu zdroje, 
• po celou dobu trvání cyklu při obvyklém provozním výkonu zdroje, při cyklu 

trvajícím do 4 hodin musí měření zahrnovat minimálně tři cykly. 
 
 Pro lepší orientaci a představu o jednorázovém měření je na obr.č.2.5 uveden záznam 
z jednorázového autorizovaného měření emisí velkého zdroje znečištění. Při tomto měření 
bylo pro stanovení koncentrace CO, NOx, SO2 a O2 prováděno jednorázové měření s využitím 
přístrojů pro kontinuální měření a pro stanovení koncentrace TZL bylo měření provedeno 
manuální metodou s jednotlivými odběry vzorku spalin. 
 Protože se jednalo o ustálený provoz zdroje s neměnnými provozními podmínkami při 
obvyklém výkonu kotle, tak v souladu s vyhláškou trvalo měření plynných emisí 6hodin a 
v průběhu tohoto časového intervalu byly provedeny 3 manuální odběry pro stanovení 
koncentrace TZL.  
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Obr.č.2.5: Záznam z jednorázového autorizovaného měření emisí 
 
 Jednorázová měření pro stanovení množství vypouštěných škodlivin musí být na 
zdroji prováděna vždy při prvním uvádění zařízení do provozu, po každé záměně paliva a po 
každém zásahu do jeho konstrukce. Dále potom v pravidelných intervalech, a to: 

• ZVZ - 2x za kalendářní rok, ne dříve než po 3 měsících, pokud nemusí měřit 
kontinuálně, 

• VZ - 1x za kalendářní rok, ne dříve než po 6 měsících, pokud nemusí měřit 
kontinuálně, 

• SZ   - 1 x za 3 roky, ne dříve než po 18 měsících, pro výkon ≥ 1MW  
    - 1 x za 5 let, ne dříve než po 30 měsících, pro výkon < 1 MW  

2.2.3 Kontinuální měření emisí 
 Kontinuální měření emisí je na rozdíl od předchozího typu jednorázových měření, 
které provádí autorizovaná laboratoř, zajišťováno ze zákona provozovatelem zdroje 
znečištění.  
 Kontinuální měření emisí musí být instalováno na zvláště velkých zdrojích, které mají  
příkon > 100MW a dále na ZVZ a VZ znečištění, kde se emisního limitu dosahuje řízením 
technologického procesu nebo kde je instalováno zařízení na čištění odpadního plynu. 
 To v praxi znamená, že kontinuální monitoring je nasazován na všech větších 
elektrárnách, teplárnách a výtopnách, které mají vždy za kotlem, před výstupem spalin do 
komína instalován odlučovač tuhých znečišťujících látek (látkový filtr, elektrostatický 
odlučovač) a hmotové toky emisí jsou dostatečně vysoké. 
 Ze zákona se totiž musí sledovat pouze ta znečišťující látka jejíž produkce je při 
maximálním projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostním toku na úrovni emisního limitu 
vyšší než: 
  TZL  =          200 t/rok  chlór a jeho sloučeniny  =    4 t/rok 
  SO2  =   1 000 t/rok  těkavé organické látky   =  10 t/rok 
  NOx  =         200 t/rok  sulfan               =    1 t/rok 
  CO   =              50 t/rok  fluor                                =    2 t/rok 
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 Zároveň musí emisní monitoring zajistit kontinuální měření hodnot potřebných pro 
stanovení koncentrace porovnatelné s emisním limitem, tj.referenční podmínky, jako je 
teplota, tlak, vlhkost a množství spalin.Metody měření a technické požadavky upravují 
příslušné ČSN a přístroje musí zajistit měření v rozsahu od 10 do 250% EL. 
  
 Pro prokázání dodržování emisního limitu platí složitější podmínky než u 
jednorázových měření, což je dáno množstvím měřených dat v průběhu sledovaného roku. 
Základem pro vyhodnocení je 30-ti minutová střední hodnota koncentrace látky, za kterou se 
považuje aritmetický průměr výsledků měření obsahující alespoň 20 hodnot získaných 
z měření v intervalech ne kratších než 1 minuta. Tyto střední hodnoty se musí roztřídit min. 
do 20-ti tříd od nuly do dvojnásobku (200%) emisního limitu. 
 Pro vyhodnocení dodržování EL jsou důležité hodnoty 110%, 120% a 200% EL a dále  
průměrná denní střední hodnota koncentrace, která se vypočítá ze 30-ti minutových středních 
hodnot. 
 Emisní limit při využívání kontinuálního měření emisí je dodržen jestliže za rok platí 
současně, že: 

• roční průměr denních středních hodnot < EL, 
• 95% všech 30-ti minutových středních hodnot < 120% EL, 
• 100%  30-ti minutových středních hodnot < 200% EL 

a pro zvláště velké zdroje navíc: 
• 100% měsíčních středních hodnot < EL, 
• 97% všech 48-hod. středních hodnot TZL a SO2 < 110% EL, 
• 95% všech 48-hod. středních hodnot NOx < 110% EL. 

 Do vyhodnocení se nezahrnují doby odstávek a najíždění, poruch a havárií a na 
výpadky kontinuálního měření se nepřihlíží pokud tato doba nepřesáhne 5% celkové provozní 
doby zařízení za rok. 
 S ohledem na platnou legislativu, takže i z důvodu kontroly provozovatelů zdrojů 
znečišťování, musí 1 x za rok provést osoba oprávněná ( autorizovaná ) ověření správnosti 
údajů kontinuálního měření pomocí měření jednorázového.  
 
 Pro shrnutí výše uvedené problematiky monitorování (měření) emisí a imisí, které 
ukládá za povinnost legislativa je obr.č.2.6 uvedeno jednoduché schéma rozdělení 
monitorovacích systémů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.2.6: Schéma monitorování ovzduší dle platné legislativy 
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2.3 Emisní limity a provozování stacionárních spalovacích zdrojů 
 V této kapitole je stručně představeno důležité nařízení vlády ČR (NV č.146), které se 
týká provozu stacionárních spalovacích zdrojů, jehož poslední změna byla provedena v roce 
2007. Toto nařízení má pouze 8§ na dvou stranách textu a 7 příloh, ale je rozhodující pro 
stanovení emisních limitů u spalovacích zdrojů. 
 Na úvod je uvedeno několik základních pojmů: 

• Stupeň odsíření je poměr hmotnosti síry odloučené v místě spalovacího zdroje 
v daném časovém úseku ku hmotnosti síry obsažené v palivu, které bylo do 
spalovacího zdroje přivedeno a ve stejném časovém úseku spáleno.  

• Biomasa je, pro účely spalování v ZVZ, produkt, který je tvořen zcela nebo zčásti 
z rostlinného materiálu pocházejícího ze zemědělství nebo lesnictví a který lze 
použít jako palivo za účelem získání jeho energetického obsahu a dále odpad 
použitý jako palivo: 

  1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví a z potravinářského průmyslu, 
  2. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny, papíru a buničiny, 
  3. korkový odpad, 
  4. dřevný odpad s výjimkou odpadu, který může obsahovat organické       
      sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření dřeva ochrannými nátěry. 
  

 Převážná část nařízení je věnována stanovení hodnot emisních limitů příslušnému 
stacionárnímu spalovacímu zdroji.  
 Pro správné přiřazení emisního limitu k určitému zvláště velkému zdroji znečištění 
(ZVZ) jsou tyto zdroje v zákoně rozděleny do tří základních skupin podle data jejich uvedení 
do provozu.  

• I.skupina  - uvedení do provozu do 1.7.1987, 
• II.skupina  - uvedení do provozu od 1.7.1987 do 31.12.2002, 
• III.skupina - uvedení do provozu po 1.1.2003. 
  

 Po tomto základním rozdělení ZVZ se jim a všem VZ a SZ příslušný emisní limit 
stanoví vyhledáním v příloze, kde najdeme tabulky udávající jeho velikost v závislosti na: 

• výkonu nebo příkonu zdroje, 
• druhu spalovaného paliva, 
• typu a druhu topeniště. 
 

   Navíc je zde uveden požadovaný stupeň odsíření pro II. a III. skupinu zdrojů a 
požadovaná minimální hodnota účinnosti spalování včetně maximálního obsahu CO ve 
spalinách u malých zdrojů znečišťování.  
 
 Na obr.č.2.7 je uveden příklad tabulky z přílohy č.4 v NV č.146, která stanoví emisní 
limity pro VZ a SZ v závislosti na výkonu, druhu paliva a topeniště. 
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Obr.č.2.7: Tabulka hodnot emisního limitu pro velké a střední spalovací zdroje 
 
 

2.3 Novelizace zákona o ochraně ovzduší 
 Před koncem roku 2012 byl zákon o ovzduší novelizován a uveden v platnost jako 
zákon MŽP ČR č.201/2012 Sb. Protože se tato změna už do textů nepodařila zapracovat, je 
zde uvedena alespoň krátká informace o důvodech zavedení nového zákona a změnách, které 
přináší, i když v maximální možné míře zachovává kontinuitu s předchozí právní úpravou. Na 
obsah předchozích kapitol, které mají umožnit základní orientaci v problematice ochrany 
ovzduší před znečišťujícími látkami a zejména v oblasti monitorování emisí ze spalovacích 
zdrojů, nemá změna zákona zásadní význam.  
 Principy a nástroje státní správy, které se osvědčily v období od roku 2012 zůstávají 
zachovány, upraveny a vypuštěny jsou požadavky, které se v praxi ukázaly jako zcela 
nefunkční. Doplněny jsou požadavky z nové legislativy EU, zejména směrnice 2008/50/ES o 
kvalitě vnějšího ovzduší pro Evropu a směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. 
 Mezi hlavní důvody pro přijetí nového zákona ale patřil setrvalý stav ovzduší v ČR a 
jeho nepříznivý vývoj v posledních letech (viz obr.č.1.1), kdy na mnoha územích byly a jsou 
stále dodnes trvale překračovány imisní limity. Jedná se zejména o překračování imisních 
limitů pro prachové částice a benzoapyren (PAU).  
 Znečištění prachovými částicemi PM10 a PM25, polycyklickými aromatickými 
uhlovodíky a těžkými kovy představuje vysoká zdravotní rizika. Zejména prachové částice a 
na ně navázané karcinogenní látky se vdechováním dostávají hluboko do plicních sklípků, kde 
se usazují a krví jsou přenášeny do celého organismu. Vysoký podíl na těchto emisích mají 
dosud neregulované spalovací zdroje pro vytápění domácností a silniční doprava. Nový zákon 
o ochraně ovzduší tak plně reflektuje celou řadu projektů vědy a výzkumu, které MŽP ČR 
zadávalo a financovalo v průběhu minulých let a jejichž výstupy nezpochybnitelně detekují 
zásadní vliv vytápění domácností a silniční dopravy na zvyšování úrovně znečištění ovzduší a 
následné zvyšování zdravotních rizik. 
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 Mezi hlavní změny, které sebou novela zákona přináší v oblasti spalovacích zdrojů 
můžeme zařadit: 

• zavedení sektorového a individuálního přístupu k regulaci zdrojů, 
• kompenzační opatření, 
• nízkoemisní zóny, 
• malé spalovací zdroje pro vytápění domácností, 
• poplatky za znečišťování ovzduší. 

 
 Sektorový a individuální přístup k regulaci zdrojů 
 Na provozovatelé zdrojů jsou kladeny takové nároky, které odpovídají míře vlivu 
tohoto zdroje na znečištění ovzduší (ne jeho velikosti), mizí tedy jednotlivé kategorie zdrojů a 
k řešení se přistupuje individuálně nebo sektorově. Odpadá rozsáhlá agenda ohlašovacích a 
jiných povinností jak ze strany provozovatele, tak ze strany veřejné správy. 
 
 Kompenzační opatření 
 To je zásadní novinka, která se týká výstavby nových významných zdrojů 
znečišťování ovzduší. Provoz může být v oblasti s překračovanými imisními limity povolen 
pouze tam, kde budou provedena opatření, která povedou ke snížení úrovně znečištění. 
Dohodnutá kompenzační opatření se musí promítnout do podmínek povolení nového zdroje , 
případně i stávajícího, ne kterém se znečišťování kompenzuje. 
  
 Nízkoemisní zóny 
 Zákon tím reaguje na dosud zcela opomíjený zdroj znečištění, kterým je silniční 
doprava. V obcích a městech, ve kterých jsou překračovány imisní limity, v lázeňských 
místech nebo chráněných územích mohou tak být zavedeny tyto nízkoemisní zóny, do kterých 
bude omezen vjezd vozidel na základě hodnot jejich emisních parametrů. 
 
 Malé spalovací zdroje pro vytápění domácností 
 Z důvodu obav o ústavně zaručené právo na nedotknutelnost obydlí není ani teď 
v zákoně zavedena kontrola spalovacích zdrojů v domácnostech, ale jsou předepsány 
minimální technické a emisní požadavky na stacionární spalovací zdroje o tepelném příkonu 
nižším nebo rovném 300 kW. Od určitého období nebudou smět být na trh uváděné jiné 
zdroje než ty, které budou plnit výše uvedené požadavky a po roce 2021 budou smět být 
provozovány pouze takové spalovací zdroje na tuhá paliva, které budou odpovídat 3.emisní 
třídě, což je významný posun.   
 
 Poplatky za znečišťování ovzduší 
 Zjednodušuje se poplatková agenda, snižuje se administrativní zátěž provozovatelů. 
Dochází k razantnímu snížení počtu zpoplatněných látek, ale od roku 2017 až do roku 2021 
bude docházet k postupnému zvyšování sazeb. Výnosy z poplatků se budou dělit mezi státní 
fond životního prostředí (65%) a příslušné kraje (25%), 10% výnosů bude využíváno na 
provoz sítě imisního monitoringu provozovaného ČHMÚ.  
 
 Základním cílem nového zákona je dosažení a udržení potřebné kvality ovzduší, 
vyjádřené imisními limity, je v něm umožněn individuální a flexibilní přístup k jednotlivým 
zdrojům tak, aby byly zohledněny technologické, finanční a další možnosti provozovatelů 
zdrojů znečišťování. Zákon odstraňuje zbytečnou administrativní a finanční zátěž podniků, 
úřadů a zefektivňuje jednotlivé nástroje státní správy. Principiálně zůstává legislativa 
v ochraně ovzduší stejná  tak jak bylo popsáno v předchozích kapitolách. 
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 V následujících kapitolách bude pozornost věnována měřicím metodám a měřicí 
technice v oblasti ochrany ovzduší, která je nezbytnou součástí celého monitorovacího 
systému měření emisí.   
 
 

3. Měřicí metody a technika v ochraně ovzduší 

3.1 Kontinuální měření koncentrace plynných škodlivin 
 
 Možné metody provádění kontinuální analýzy spalin a získávání informací 
o koncentracích plynných složek v požadovaném měřicím průřezu lze rozdělit do dvou 
základních skupin: 

• Extraktivní  
• In-Situ 

3.1.1 Extraktivní systémy  
 Využívá se metody odsávání plynného vzorku z proudu odpadního plynu (spalin), 
který se přes odběrovou trasu vede k analyzátorům. Zařízení používaná pro odběr a úpravu 
vzorku mají za úkol dopravit jej k analyzátorům tak, aby byla zaručena co nejvyšší přesnost 
a dlouhodobá stabilita měření. Základním postupem je odstranění mechanických nečistot, 
odloučení kondenzovatelných podílů a zajištění konstantních hodnot stavových veličin 
a průtoku vzorku plynu. Mezi tyto způsoby odběru se řadí také technika odběru ředicí sondou, 
při níž se přesně definované množství odebíraného vzorku přímo v sondě ředí suchým 
přístrojovým vzduchem, zbaveným všech interferujících složek tak, aby výsledný rosný bod 
odsávané směsi byl nižší než teplota okolí. Tuto metodu můžeme rozdělit do tří systémů: 

• Nezřeďovací extraktivní systém. 
• Zřeďovací extraktivní systém – suchý. 
• Zřeďovací extraktivní systém – vlhký. 
 

 Nezřeďovací extraktivní systém 
 Odsávaný vzorek spalin, zbavený mechanických nečistot, je udržován nad teplotou 
rosného bodu až po vstup do chladiče plynu (nejchladnější místo v měřicím řetězci), kde jeho 
řízeným rychlým ochlazováním dochází k odloučení vlhkosti a ochlazení na teplotu blízkou 
0oC. Ve vzorku spalin tak zůstává jen minimální množství vody odpovídající parciálnímu 
tlaku syté páry (cca 0.6 kPa) při teplotě 0oC (absolutní vlhkost je cca 5 g/m3). Měřicí kyvety 
analyzátorů jsou propojeny krátkým potrubím s okolím, takže analýza probíhá při tlaku 
barometrickém, tj. při  tlaku blízkém normálnímu 101325 Pa. 
 Do analyzátorů tak vstupuje čistý plyn, který můžeme, z výše uvedených důvodů, 
považovat za suchý, ochlazený na normální teplotu a tzn. že koncentrace se měří v suchém 
plynu, při normálních podmínkách. V systému zpracování dat se naměřené hodnoty 
koncentrací přepočítávají na referenční obsah kyslíku. Měření v suchém plynu je výhodné 
z hlediska  kontroly emisních limitů, jejichž většina se vztahuje právě k suchému plynu. 
Určitá komplikace nastává při potřebě stanovení celkového množství vypouštěných emisí. 
 V případě spalování paliva se stálým obsahem vody, resp.vodíku (plyn, olej, aj.) je 
možné obsah vodní páry ve spalinách stanovit s vyhovující přesností výpočtem. V případě 
spalování uhlí proměnlivé kvality však nemusí být objektivní stanovení obsahu vodní páry 
jednoduché. 
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 kouřovod 

    filtr     vyhřívaná 
vzorkovací trať 

odvod H2O 

chladič plynu 
čerpadlo 

rotametr analyzátor 

odvod plynu     
     do okolí 

    sonda 

 Vzhledem k tomu, že v extraktivních nezřeďovacích systémech se vzorek spalin 
neředí, systémem protéká relativně velké množství plynu, které při vyšším obsahu tuhých 
látek může vést k zanášení odběrové trasy.  
 Extraktivní nezřeďovací systémy se používají v tepelných elektrárnách v ČR, systémy 
navrhla a realizovala společnost ORGREZ a.s.. Jednoduché schéma je uvedeno na obr.č.3.1. 

 
 
 

 

 
 

Obr.č.3.1: Schéma nezřeďovacího extraktivního systému vzorkování 
 
 

 Zřeďovací extraktivní systém - suchý 

 Systém vyvinuli v USA, kde se také nejčastěji používá. Postupně byl zdokonalován 
a v současnosti se začíná rozšiřovat i v Evropě. Vzorek plynu se odebírá sondou a vede 
k velkoplošnému filtru umístěnému mimo spalinový kanál v temperovaném pouzdře společně 
se zřeďovací sondou. Po filtraci,  odstranění vodní páry v chladiči a naředění v definovaném 
poměru suchým a čistým vzduchem, se vzorek plynu dopravuje nevyhřívaným potrubím 
k analyzátorům.  
 Nejčastěji se používá zřeďovací poměr  20:1 až 100:1. V systému se potom používají 
analyzátory s nízkými rozsahy. Při velkých zřeďovacích poměrech je možné použít 
i analyzátory s imisními rozsahy. Do systému se však může vnášet velká nejistota způsobená 
obsahem znečišťujících látek v okolním vzduchu. Je jasné, že ta bude vzrůstat se zvyšováním 
imisních koncentrací ve vzduchu a se zvyšováním zřeďovacího poměru. Úpravě zřeďovacího 
vzduchu je proto potřeba věnovat náležitou pozornost.  
 Při správné volbě zřeďovacího poměru je možné redukovat problémy se zanášením 
filtru, což je obzvláště výhodné v podmínkách analýzy plynu s vysokým obsahem 
znečišťujících  látek a vysokým obsahem vodní páry na hranici kondenzace. Plyn se nasává 
podstatně menší rychlostí než u extrakční nezřeďovací metody, dosahuje se tak výrazného 
zmenšení objemu vzorku plynu, které znamená menší množství odváděné vlhkosti a tuhých 
znečišťujících látek, které musí být odloučeno.  
 Plyn se přivádí k analyzátorům v přetlaku vůči atmosféře, což je velkou výhodou 
oproti podtlakovým systémům, kde je obvykle velmi náročná detekce míst netěsností 
v odběrové trase. Navíc odpadá nutnost vytápěného vedení, což znamená významnou úsporu, 
která je ovšem kompenzována nutností použití systému úpravy zřeďovacího vzduchu. 
 Zjednodušené schéma tohto systému je uvedeno na obr.č.3.2. 
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Obr.č.3.2: Schéma suchého zřeďovacího extraktivního 
 

  

 Zřeďovací extraktivní systém - vlhký 

 Od předchozího systému se liší tím, že v systému úpravy vzorku plynu je vynechán 
chladič. Vlhkost se ze vzorku neodstraňuje a vzorek spalin se ředí suchým a čistým 
vzduchem. Naměřená hodnota vynásobená zřeďovacím poměrem je pak rovna koncentraci 
měřené složky ve vlhkém plynu, což je nevýhodné z hlediska legislativy, která stanoví ve 
většině případů limity v suchém plynu. Určitou nevýhodou je také obsah vody ve vzorku 
plynu, který při dlouhodobém provozu může komplikovat využití zirkoniové sondy, takže pro 
měření obsahu O2 se obvykle používá samostatný systém.  Zřeďovací poměr musí splňovat 
dvě podmínky a to, že koncentrace měřených složek po naředění vzorku musí odpovídat 
rozsahu použitých analyzátorů a že parciální tlak vodní páry v naředěném vzorku plynu musí 
poklesnout tak, aby byla spolehlivě zamezena kondenzace vody v celém systému odběru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Obr.č.3.3: Schéma vlhkého zřeďovacího extraktivního systému vzorkování 
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 Na obr.č.3.3 je uvedeno zjednodušené schéma tohto systému odběru vzorku spalin. 
Obecně pro zřeďovací metody je výhodou odstranění chyb spojených s kondenzací vlhkosti 
v dopravované, analyzované směsi. Na druhé straně se zavádí další zdroje chyb, jako je např. 
průtok zřeďovacího vzduchu. Z principu také pracují analyzátory nízkých koncentrací 
s většími relativními chybami. 
 
 

3.1.2 Měření v proudu odpadního plynu (in-situ) 
 Toto měření se provádí přímo v komíně nebo v kouřovodu. Při použití optických 
metod jsou zdroj záření a detektor umístěny na opačných stranách kanálu. Některá zařízení 
používají proti zdroji umístěný reflektor, což umožňuje umístit zdroj i detektor do stejného 
místa a současně se zdvojnásobí měrná dráha paprsku. 
 Do této kategorie měření in-situ jsou zařazovány i přístroje využívající 
elektrochemické články na bázi ZrO2 pro stanovení obsahu kyslíku. 
 Nejrozšířenějšími aplikacemi pro měření koncentrace škodlivin metodou in-situ jsou 
přístroje firmy SICK, které jsou využívány pro kontinuální analýzu plynů i pro kontinuální 
stanovení koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu. Výhodou je 
bezdotykové měření bez časového zpoždění s velmi krátkou dobou odezvy a malými náklady 
na údržbu. Na obr.č.3.4 je uveden příklad uspořádání fotometrického analyzátoru Sick, který 
pracuje in-situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.č.3.4: Fotometrický analyzátor SICK pro stanovení koncentrace SO2 a TZL 
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3.2 Třídění analyzátorů 
  
 V předchozí kapitole byl vždy na konci celého měřicího řetězce uveden přístroj pro 
sledování složení měřené směsi plynů a tím ke stanovení koncentrace a množství škodlivin 
vypouštěných ze zdrojů znečišťování do ovzduší. Tento přístroj se obecně nazývá analyzátor, 
a protože je nejdůležitějším prvkem celého systému měření, bude mu v další části věnována 
pozornost. 
 Chceme-li systematicky popsat jednotlivé měřicí metody a  přístroje, musíme hledat 
nějaká hlediska pro jejich rozdělení. Stejně jako u jiných přístrojů, tak i u analyzátorů se jako 
nejsnadnější varianta nabízí jejich třídění podle účelu, ke kterému mají sloužit. Toto hledisko 
může v případě tak složitých přístrojů jako jsou analyzátory vést k nesprávným interpretacím 
a dohadům, a tak je v další části provedeno rozdělení analyzátorů podle významného hlediska 
pro klasifikaci, kterým je princip jejich činnosti. 
 
 Základní rozdělení analyzátorů podle principu činnosti je možno provést do tří skupin: 

• analyzátory založené na fyzikálním principu, 
• analyzátory založené na fyzikálně-chemickém principu, 
• analyzátory založené na chemickém principu.     

  
 Fyzikální analyzátory  
 Kontinuální analýza může být založena na celé řadě metod, využívajících fyzikálních 
vlastností měřených směsí plynů nebo jejich jednotlivých složek. Velké množství těchto 
vlastností je totiž v přímém a přesně definovaném vztahu ke složení směsi, popřípadě ke 
koncentraci jednotlivé složky ve směsi plynů. Měřením hodnoty vhodné fyzikální veličiny tak 
lze získat informaci o složení dané směsi plynů, která je podrobena analýze. 
 Analyzátory, které využívají tohto principu činnosti a pracují výše popsaným 
způsobem se nazývají analyzátory fyzikální nebo analyzátory založené na fyzikálním 
principu. 
 Důležitým a podstatným znakem fyzikálních analyzátorů je skutečnost, že při proudění 
směsi plynů přístrojem nedochází ani ke kvantitativním ani ke kvalitativním  změnám této 
směsi  způsobené jejím průchodem přes analyzátor. 
  
 Hlavní fyzikální vlastnosti směsí plynů, které se využívají k analýze jejich složení: 

• hustota, 
• rychlost šíření zvuku, 
• tepelná vodivost, 
• viskozita směsi, 
• absorpce záření, 
• magnetická susceptibilita, 
• elektrolytická vodivost. 
 

 Největší část analyzátorů, které se využívají při emisním měření koncentrace škodlivin 
vypouštěných do ovzduší ze zdrojů znečišťování,  je založena právě na absorpci světla 
určitých vlnových délek a na chování plynů ve vnějším magnetickém poli. Z toho důvodu, že 
se jedná o nejrozšířenější princip činnosti analyzátorů v oblasti ochrany ovzduší, bude o 
těchto skupinách analyzátorů ještě krátce pojednáno v dalších kapitolách.  
 
  



 

24 
 

 
  
 Fyzikálně-chemické analyzátory  
 V předchozí části byly vyjmenovány fyzikální vlastnosti plynů. Kromě měření těchto 
fyzikálních veličin je možné také sledovat fyzikální jevy, provázející nějakou chemickou 
reakci, které se sledovaná složka plynu buď sama účastní, nebo kterou podstatně ovlivňuje.  
 V některých případech tak analyzovaná směs plynu obsahuje dostatčné množství látky 
potřebné ke sledované reakci s měřenou složkou této směsi, jindy je nutno do přístroje tuto 
pomocnou látku dodat ve stavu plynném nebo kapalném. 
 A právě sledování a měření fyzikálních veličin provázejících chemickou reakci je 
principem činnosti analyzátorů, které je možno označit jako analyzátory fyzikálně-chemické 
nebo analyzátory založené na fyzikálně-chemickém principu. 
 
 Hlavní veličiny měřené pomocí této skupiny analyzátorů jsou především: 

• teplota reakční směsi při chemické reakci (měření reakčního tepla), 
• velikost elektrického proudu procházejícího elektrochemickým článkem, 
• rozdíl potenciálů dvou elektrod ponořených do analyzovaného roztoku. 

 
 Pro měření emisí škodlivin na výstupu plynových kotlů a malých zdrojů znečištění se 
ve velké míře využívá analyzátorů s elektrochemickým článkem, která tak budou ještě krátce 
popsány v další části.  
 
 Chemické analyzátory  
 Specifickou skupinu přístrojů tvoří analyzátory označované jako chemické, které 
k činnosti využívají chemickou reaktivnost látek. Nemůžeme tuto skupinu postavit na druhou 
stranu, do protikladu s analyzátory fyzikálními, protože i u těchto „chemických“ analyzátorů 
se měří fyzikální veličiny. 
 Mírou koncentrace sledované složky plynu ve směsi však není absolutní hodnota 
nějaké měřené fyzikální veličiny, ale rozdíl hodnot této veličiny před chemickou reakcí a po 
jejím proběhnutí. 
 Pro úspěšné proběhnutí požadované chemické reakce je většinou nutné do 
analyzovaných směsí přidávat další látky, nejčastěji jako roztoky. Proto chemické analyzátory 
vyžadují velkou pozornost obsluhy, ať už pro doplňování roztoků nebo pro samotnou údržbu 
jejich značně složitého mechanismu. Z toho důvodu jsou většinou tyto analyzátory využívány 
v laboratořích a pro mobilní měřicí systémy ani pro emisní monitoring nejsou vhodné. V další 
části jim už tak nebude věnována pozornost. 
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3.3 Obecné vlastnosti analyzátorů 
 
 Jak již bylo uvedeno, zařízením, které zakončuje celý měřicí řetězec je analyzátor, 
v němž probíhá  analýza sledovaného plynu a kontinuálně je zobrazována koncentrace 
požadované plynné složky. Analyzátor je zvolen vždy podle funkčních vlastností, kterými 
jsou především princip měření, rozsah, 
přesnost a selektivita.  
 

 Rozsah analyzátoru je oblast 
hodnot měřené veličiny 
ohraničená dvěmi mezemi (Nmax, 
Nmin), ve které je přístroj schopen 
podat informaci o velikosti této 
měřené veličiny. 

 
Na obr.č.3.5 je uveden příklad 
prezentace volby minimálního 
měřicího rozsahu, je-li absolutní 
chyba měření:  
∆MAX = +/- 4ppm  
a  požadovaná relativní přesnost:  
δp = 2% 
potom - minimální měřicí rozsah je 
200 ppm  
 
 
 
 

                                                               Obr.č.3.5: Prezentace rozsahu přístroje a přesnosti měření 

 
 Přesnost δp udává interval, jehož meze nesmí chyba měření za daných podmínek 

překročit a zároveň absolutní chyba měření ∆ je dána rozdílem hodnoty naměřené N 
a skutečné Sm. 

[ ]m
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N - S 100 %
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δ = ⋅   

                          
 

 Příčná citlivost Q. Údaj ideálního analyzátoru závisí pouze na obsahu měřené složky 
v plynu. Absolutně ale není možno této vlastnosti dosáhnout a údaj každého 
analyzátoru je ovlivňován i dalšími složkami. Selektivita charakterizuje vlastnost 
analyzátoru, že dokáže rozlišit měřenou složku koncentrace c1 od složek ostatních 
rušivých o koncentraci c2, obsažených v analyzovaném plynu. Jinak se nazývá také 
příčná citlivost Q a její hodnota musí být < 1. 
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  Dynamické vlastnosti  
 Analyzátor společně s celou vzorkovací tratí, tzn.celé odběrové a vyhodnocovací 

zařízení, musí splňovat jednu velmi důležitou podmínku, kterou je tzv. doba T90, 
charakterizující dynamické vlastnosti analyzátorů a provedení odběrové trasy. Tato doba by 
neměla překročit 200s, jak je uvedeno v legislativě. 

 Při provozu spalovacích zařízení hodnota doby T90 značně ovlivňuje rychlost odezvy 
měřicího systému na uskutečněnou změnu ve složení spalin. Pomalá odezva měřicího systému 
například negativně ovlivňuje regulaci 
dávkování aditiva při odsiřování nebo 
DeNOx technologii.  

 Naopak velmi rychlá odezva 
měřicího systému a citlivý měřicí 
rozsah analyzátorů mají za následek 
také problémy v regulaci přívodu 
spalovacího vzduchu a paliva a tím i 
výkonu kotlů.  

Je proto potřeba vždy najít 
optimální řešení, které respektuje 
zákonitosti technologického procesu 
a velikosti očekávaných koncentrací 
vznikajících škodlivin. Pro lepší 
pochopení problematiky dynamiky 
měřicího systému je na obr.č.3.6 
vysvětlen pojem doby T90 a okolnosti, 
které její velikost ovlivňují.  

Na svislé ose horního grafu je 
naznačena skoková změna koncentrace 
c sledované veličiny a průběh této 
změny na konci měřicího řetězce je 
uveden na spodním grafu.  

 
 

     Obr.č.3.6: Změna údaje analyzátoru 

Veličiny a vztahy potřebné pro pochopení jsou uvedeny níže: 
 
 Tk – doba změny údaje analyzátoru v případě výměny objemu měřicí kyvety Vk  

         pístovým způsobem, při objemovém průtoku vzorku V  

[ ]k
k

VT s
V

=     

  
 Td – dopravní zpoždění, závislé na objemu odsávacího potrubí Vp 

[ ]p
d

V
T s

V
=                  

 
Celková doba T90, tj.doba za kterou údaj analyzátoru dosáhne 90% nové hodnoty: 
  

                [ ]90 d kT T 2.3 T 200 s= + ⋅ ≤                              
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3.4 Vybrané principy činnosti analyzátorů 
  
 Fotometrické analyzátory 
 K optickým metodám analýzy řadíme takové metody, při nichž je nějakým způsobem 

přímo ovlivňováno elektromagnetické záření odpovídající vlnovým délkám ultrafialové, 
viditelné nebo infračervené oblasti. K ovlivnění elektromagnetického záření může dojít 
absorpcí, rozptylem nebo lomem světla. 

 Nejrozšířenějším typem analyzátorů v rámci kontinuálního měření emisí jsou 
analyzátory fyzikální, pracující na principu absorpce záření (viz kap.3.2), tedy optickou 
metodou. V následující části bude popsána tato metoda, která se označuje jako absorpční 
fotometrie. 

 Prochází-li světlo vrstvou průhledné látky, zeslabuje se jeho zářivý tok. Pro 
monochromatické světlo zde platí Lambertův zákon, který můžeme napsat ve tvaru:  

 
 
 
 kde: I0 zářivý tok vstupující do vrstvy látky, 
  I  zářivý tok vystupující z vrstvy látky, 
  e základ přirozeného logaritmu, 
  k  přirozený extinkční modul, 
  l tloušťka vrstvy látky podél paprsku (délka měřicí kyvety analyzátoru). 
 
 Je-li uvažovanou průhlednou látkou směs plynů (spaliny) o molární koncentraci 

analyzované složky c a neabsorbují-li světlo při dané vlnové délce i ostatní doprovodné 
složky směsi plynu, je možno zavést extinkční koeficient ε vztahem: 

  
 
 
 Spojení obou uvedených vztahů vyjadřuje Lambert-Beerův zákon:  
 
 
 
 který tak zjednodušeně vyjadřuje závislost 

koncentrace sledované (průhledné) látky na intenzitě 
světelného paprsku, který touto látkou prochází, 
respektive na úbytku intenzity paprsku 
monochromatického světla po průchodu analyzovanou 
směsí plynů, tzv.absorpce světla A. 

 
 
 
 Ve skutečnosti není celkové zeslabení světla při 

zahrnutí celého absorpčního spektra není 
exponenciální, ale průběh je složitější. V praxi se 
využívají přídavné pásmové filtry s určitou spektrální 
propustností, které zajišťují analýzu jen při určitých 
vlnových délkách a výsledné zeslabení paprsku, které je úměrné koncentraci se tak získává 
integrací jednotlivých spekter. Pro představu o principu činnosti fotometrických analyzátorů 
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Obr.č.3.7: Absorpce světla
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stačí uvedené základní vztahy a grafická závislost absorpce světla na koncentraci, uvedená na 
obr.č.3.7.   

 Pro měření a registraci propustnosti v provozních podmínkách je k dispozici řada 
přístrojů, které se vzájemně liší pouze uspořádáním zdrojů monochromatického světla, clon, 
filtrů a detektorů. Nejjednodušší uspořádání představuje jednopaprskový fotometr, na kterém 
lze dokreslit a snadno pochopit předloženou problematiku měření. Je sestaven pouze ze zdroje 
světla, měřicí kyvety, pásmového filtru a detektoru. Schema je uvedeno na obr.č.3.8. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.3.8: Schéma základního uspořádání fotometrického analyzátoru 

V praxi se používají přístroje, které můžeme podle konstrukčního uspořádání rozdělit: 
• dvoupaprskové se společným zdrojem záření, 
• dvoupaprskové se společným detektorem záření, 
• dvoupaprskové se společnou měřicí kyvetou, 
 

 nebo podle způsobu vyhodnocení signálu z detektorů na: 
• fotometr s rozdílovým vyhodnocením, 
• fotometr s podílovým vyhodnocením, 
• fotometr s kompenzací v optické dráze, 
 
a podle vlnové délky použitého zdroje světla 
na: 
• fotometry pracující na principu absorpce 

ultrafialového záření (UV), 
• fotometry pracující na principu absorpce 

viditelné části spektra,  
• fotometry pracující na principu absorpce 

infračerveného záření (IČ). 
  
Největší část analyzátorů pro emisní měření 

pracuje v oblasti infračerveného záření. Pro 
názornost je uveden obr.č.3.9, na kterém je 
znázorněno základní rozdělení pracovních oblastí a 
absorpční spektra některých plynů v IČ oblasti.  

 
  
 

Obr.č.3.9: Absorpční spektra některých plynů
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Magnetické analyzátory 
 Příčina magnetických jevů je dána v pohybu elektronů kolem kladného jádra atomu. 

Pohybující se elektrony představují věčný elektrický proud, který ve svém okolí vyvolává 
magnetické pole, působí tedy jako magnet. U většiny prvků se magnetický počinek vlivem 
uspořádání drah elektronů navzájem ruší, axistují ale látky, u nichž se magnetické působení 
elektronů projevuje i navenek. Jedná se o látky (viz obr.3.10): 

• paramagnetické (p) – vtahovány do místa s největší intenzitou magnetického pole, 
• diamagnetické (d) – vypuzovány z magnetického pole,  
• feromagnetické (f) – pevné látky vtahovány větší silou.  

 Téměř všechny plyny jsou slabě diamagnetické, pouze kyslík a několik málo dalších 
plynů je paramagnetický. 

 Magnetická susceptibilita κ, což je vlastnost látek, je vlastně poměrem magnetické 
indukce Bp (nebo magnetizace I)   působené magnetickým polem v prostředí se sledovanou 
látkou a magnetické indukce působené ve vakuu B0 (nebo magnetizace I0).  

 
 
 
 
 Susceptibilita diamagnetických látek je záporná 

(κ < 0) a prakticky nezávislá na tlaku a teplotě plynu. 
U paramagnetických látek je susceptibilita kladná         
(κ > 0), nezávislá na tlaku, ale je závislá na teplotě 
plynu. Těleso z látky s větší susceptibilitou je 
přitahováno do míst s větší intenzitou magnetického 
pole, zatímco látka s menší susceptibilitou je odtud 
vypuzována. Metody využívající pro analýzu plynů 
měření susceptibility jsou založeny právě na výše 
uvedených poznatcích. 

  
Obr.č.3.10: Působení magnetického pole na  

látky různých magnetických vlastností 
 
Základní rozdělení magnetických metod: 
• statická, 
• termomagnetická. 

 Pokud je využívána metoda přímého měření síly, která působí na těleso obklopené 
měřeným plynem, umístěné v magnetickém poli nazýváme ji metodou statickou. 
Významnější využití má další skupina přístrojů, která využívá proudění, vznikající účinkem 
nehomogenního magnetického pole na nestejnoměrně ohřátý plyn a je označována jako 
dynamická, nebo také lépe termomagnetická, která bude krátce vysvětlena. 

 
 Termomagnetické metody 
 Všem přístrojům, využívajícím termodynamické metody, je společné, že měřený plyn 

v magnetickém poli je zahříván, přičemž vzniká jeho proudění, označované jako magnetický 
vítr. Analyzátory využívajíci termomagnetickou metodu můžeme rozdělit do dvou hlavních 
skupin: 

• přístroje s kruhovou komorou, 
• přístroje s topným drátem.  

p
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 Na obr.č.3.11 je představeno jednoduché schema uspořádání kruhové komory 

analyzátoru. Krohový prostor, kterým prochází vzorek měřeného plynu zde slouží především 
k eliminaci vlivu rychlosti proudění plynu analyzátorem na výsledek měření. 

 
 Vlastní měřicí prostor je uvnitř tenkostěnné trubičky, kterou topný drát rozděluje na 
měřicí a srovnávací stranu. Trubička 
musí být uložena vodorovně, 
částečně mezi pólovými nástavci 
silného magnetu, které jsou 
vzhledem k topnému vinutí 
umístěny nesouměrně (posunuty 
blíže k jednomu konci trubičky). 
Protéká-li komorou paramagnetický 
plyn (kyslík), jehož susceptibilita 
silně závisí na teplotě, je chladnější 
plyn ze strany A přitahován mezi 
póly magnetu silněji než teplejší 
plyn ze strany B. V měřicí trubičce 
tak vzniká proudění (magnetický 
vítr) ve směru z měřicí na 
srovnávací stranu (od A do B), které 
ochlazuje jednu část vinutí a druhou 
ohřívá. Teplo je přenášeno plynem 
z vinutí 3 na vinutí 5, což se projeví 
rozdílným elektrickým odporem 
jednotlivých vinutí. Tento rozdíl 
způsobuje výchylku měřicího 
přístroje, která je úměrná 
koncentraci sledovaného 
paramagnetického plynu (kyslíku) 
ve směsi. 
                                    Obr.č.3.11: Kruhová komora magnetického analyzátoru 

 
 Elektrochemické články s pevným elektrolytem 

 Elektrochemické metody jsou využívány v celé řadě analyzátorů, jejich využití 
v oblasti měření emisí je ale rozšířeno prakticky pouze pro měření kyslíku jako doplňkového 
údaje v analyzátorech s absorpcí IČ spektra, nebo v přenosných kufříkových přístrojích 
určených pro měření koncentrace CO a NO využívaných zejména na malých zdrojích 
znečištění. 
 Principem elektrochemických článků s pevným elektrolytem je potenciometrie. Při ní 
se měří napětí, které se ustaví mezi dvěma elektrodami ponořenými do roztoku. V případě 
elektrochemických článků jsou tyto dvě elektrody spojeny pevným elektrolytem (keramická 
hmota) příslušného složení v závislosti na měřené látce. Pro stanovení obsahu kyslíku je to 
hmota s největším podílem ZrO2, která je za normální teploty izolantem, jehož odpor 
s teplotou klesá a při cca 600 oC dosahuje pohyblivost elektrických nábojů hodnot, které už 
umožňují snímat napětí na elektrodách. Elektrochemické články se tak běžně vyhřívají až na 
teploty 850 oC. Z principu vyplývá, že ve snímači (článku) se porovnávají dvě koncentrace 
kyslíku. Měřená směs s obsahem kyslíku (x% O2) na straně jedné, a čistý vzduch (21% O2) 
jako srovnávací plyn na straně druhé. 
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1 – polopropustná membrána
2 – vrstva elektrolytu

4 – zásobní elektrolyt
5 – srovnávací elektroda

3 – měrná elektroda

1

2

3

4

5

1 – polopropustná membrána
2 – vrstva elektrolytu

4 – zásobní elektrolyt
5 – srovnávací elektroda

3 – měrná elektroda

  
 Na závěr je pro shrnutí uvedeno na 
obr.č.3.12 schema elektrochemického článku, 
pro jehož popis je možno napsat princip, že 
oxidací nebo redukcí měřené složky na citlivé 
elektrodě dochází ke vzniku elektrického 
proudu, který je úměrný koncentraci. 
Selektivita je určena zvolenou membránou, 
elektrolytem a materiálem elektrody. 
 

 
      Obr.č.3.12: Schéma elektrochemického článku 

 

3.2 Odběr a úprava vzorku plynu  
 Pro odběr a úpravu vzorků se používají součásti a přístroje, které jsou často 
označovány jako pomocná zařízení. Použití tohto označení však není příliš vhodné, protože 
navozuje mylnou představu o menší důležitosti těchto součástí měřicího řetězce. Opak je 
pravdou a ve skutečnosti mají tato přídavná zařízení stejně výrazný vliv na výslednou 
přesnost měření, možnou interpretaci výsledků a možnost vyhodnocení opakovaných měření, 
jako samotný analyzátor.   
 Tato zařízení slouží obecně k úpravě odebíraného vzorku plynu, tak aby vzorek 
vstupující do vlastního analyzátoru byl ve stavu zajišťujícím co nejvyšší přesnost 
a dlouhodobou stabilitu měření. Zajišťují vlastní odběr vzorku a jeho dopravu k analyzátoru, 
odstranění mechanických nečistot i jiných nežádoucích složek, u plynů také odloučení 
kondenzovatelných podílů a v mnoha případech i konstantní hodnoty stavových veličin, 
případně průtoku. 
 Zařízení, kterým je v této kapitole věnována pozornost se využívají jak v systému 
kontinuálního emisního monitoringu instalovaného na zdrojích znečištění (provozovatelé 
zdrojů), tak při jednorázových měřeních (autorizované laboratoře) jak je uvedeno na obr.č.2.6. 
Používání kontinuálních systémů v režimu jednorázových měření patří mezi preferované 
integrální metody, ale přináší vedle nesporných výhod i řadu problémů, kterými je potřeba se 
zabývat. Mezi zásadní patří: 

• provoz v různých klimatických podmínkách, 
• prašnost provozu, 
• obtížná přístupnost měřicích míst, 
• nároky na stav odběrových zařízení, 
• elektrické napájení, 
• typová rozmanitost techniky, 
• údržba  a servis. 

 Vzhledem k podmínkám provozu se pro účely jednorázových měření používají 
prakticky výhradně extraktivní způsoby odběru s úpravou vzorku. 
 Na základě výše uvedených skutečností a provozních zkušeností s měřením emisí 
a jednorázovými odběry vzorku spalin z kouřovodů větších rozměrů je dále popisována pouze 
varianta extraktivní nezřeďovací metody uvedená v kap.3.1.1. Základem pro správnou 
a objektivní analýzu koncentrace sledovaných škodlivin při využívání této metody je  
bezchybná úprava vzorku odsávaných spalin před jejich vstupem do analyzátoru.  
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 Postupy a přístrojové vybavení umožňující odběr reprezentativních vzorků pro 
automatizované stanovení hmotnostních koncentrací plynných složek v odpadním plynu 
stanoví norma ČSN ISO 10396, která je českou verzí mezinárodní normy a má status české 
technické normy. Norma připouští, že existují některé spalovací procesy a situace, při nichž 
může být její platnost omezena. Tam kde tyto podmínky nastanou, je potřeba zvýšené 
opatrnosti a kompetentního technického posouzení, zvláště jedná-li se o následující problémy: 

• korozivní nebo vysoce reaktivní složky plynu, 
• vysoký podtlak, přetlak nebo teplota proudícího plynu, 
• aerosol s vysokým obsahem vlhkosti, 
• zvrstvení plynné fáze způsobené omezenou mísitelností proudících plynů, 
• nízké koncentrace plynných složek. 

 Odběr reprezentativního vzorku spalin a jeho úpravu je možno realizovat v několika 
na sebe navazujících krocích, prostřednictvím zařízení, která jsou rozebrána a popsána 
v následující části a jejichž základní schéma je uvedeno na obr.č.3.13. 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Obr.č.3.13: Příklad odběrové trati s úpravou vzorku 

3.2.1 Odběrová sonda 
 Úkolem odběrové sondy je vyvést vzorek přes stěnu kouřovodu, či jiné technologie, 
k zařízení pro dopravu vzorku k analýze. Jednotlivé typy odběrových sond se liší podle 
vlastností odebíraného vzorku a prostředí, ze kterého je odebírán. Sonda musí být materiálově 
přizpůsobena měřenému prostředí, materiál musí odolávat jak vlivu teploty tak i chemickému 
působení agresivních složek v odebíraném plynu.  
 Některé sondy mohou pracovat i při vysokých teplotách (až 1500 oC), ale musí být 
montovány pouze svisle, protože materiál je teplotně namáhán nad mez tečení. I keramické 
trubice, pokud jsou upevněny vodorovně nebo šikmo, se po čase ohýbají a deformují. 
V případě nutnosti odběru za vysokých teplot lze použít i sondy chlazené vzduchem nebo 
vodou.   
 Při měření směsí s vysokou vlhkostí a obsahem korozivních složek se mohou využít 
sondy s vytápěnou odběrovou trubicí po délce. Vyloučením kondenzace se snižuje korozivní 
působení kondenzátu i nežádoucí absorpce měřené složky. 
 Při umístění sondy v místech s vysokým podílem tuhých mechanických nečistot je 
nutné používat sondy se zpětným proplachem, který zabraňuje zanášení filtru a celé odběrové 
trubice. 
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3.2.2 Filtr 
 Účelem filtru je zabránit vniknutí tuhých částic, jako doprovodných složek 
odebíraného vzorku, do odběrových cest a jejich ukládání v místech kontaktu se vzorkem. 
Důvodem jsou možné nežádoucí reakce plynného vzorku s tuhou fází a ucpávání odběrových 
tras při dlouhodobém usazování tuhých nečistot.  
 Filtrační schopnost se doporučuje pro částice větší než 10 μm a teplota filtru by měla 
být nejméně shodná s teplotou vzorku, vhodnější je samostatná temperace filtru na teploty nad 
100 oC, při jeho umístění mimo vzorkovací profil. Interval čištění filtrů lze prodloužit 
zavedením zpětného cyklického profuku suchým vzduchem. 
 Jako materiál filtru lze použít korozivzdornou ocel, křemenné či borosilikátové sklo, 
keramiku, plsť ze skleněných mikrovláken nebo jiný vhodný materiál, odolávající teplotě 
a chemickému působení vzorku spalin. 
 Části měřicího řetězce uvedené v předchozích dvou kapitolách bývá zvykem slučovat 
do jednoho zařízení. Na obr.č.3.14 je uveden příklad odběrové sondy s filtrem, která zajišťuje 
odběr kouřových plynů (spalin) o teplotě až 600 oC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Obr.č.3.14: Příklad odběrové sondy pro kouřové plyny 

3.2.3 Vzorkovací trať 
 Vzorek se od odběrové sondy k dalším zařízením a do analyzátoru dopravuje pomocí 
odběrových potrubí, která mají různou světlost a bývají z různých materiálů. Světlost potrubí 
je potřeba volit v optimálním poměru vzhledem k délce a také k množství a rychlosti 
odsávaného vzorku spalin. Kompromisem mezi požadavkem na co nejmenší objem a co 
nejmenší dynamický odpor je vnitřní průměr potrubí 6mm. Dopravní zpoždění lze omezit také 
odběrem většího objemu vzorku plynu než požadovaného pro analýzu a přebytek odvádět 
bypassem. 
 Při volbě materiálu potrubí je nutné brát v úvahu možné teploty, chemické a fyzikálně 
chemické reakce, kterých se ve styku s materiálem může účastnit především měřená složka. 
Z kovů připadá v úvahu ocel, hliník, měď a jejich slitiny. Slitinové materiály se mohou od 
základních značně lišit, a tak například korozivzdorná ocel představuje materiál vhodný pro 
řadu aplikací. 
 Nevhodné je železo (kvůli reakci CO za vzniku karbonylu železa), polyetylén (CxHy se 
v něm rozpouštějí), pryž (rozpouští se v ní SO2). Univerzální a nejvhodnější jsou potrubí 
vyrobené z polytetrafluoretylenu (teflonu). Vynikají vysokou tepelnou stálostí (běžně do 
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250oC) a nejsou prakticky chemicky reaktivní. Vzorkovací trať by měla být temperována na 
teplotu nejméně 15 oC  nad rosný bod vodní páry nebo minerálních kyselin přítomných ve 
vzorkovaném plynu. Teplota musí být kontrolována a regulována. Pro dopravu vzorku mezi 
sondou a chladicím modulem se nejčastěji používá vyhřívané potrubí s výměnnou teflonovou 
vložkou. Tak je plynný vzorek ochráněn proti kondenzaci po dobu jeho dopravy z místa 
odběru k dalšímu zpracování. 
 V případech kdy není nutné použít vyhřívané potrubí a kondenzace nemá vliv na 
měřenou složku, např. CO, O2, lze použít pouze netopené potrubí, které by však mělo být 
vyspádováno směrem od sondy k chladicímu modulu, aby nedocházelo k vytváření 
sifonových uzávěrů a tak k ucpávání odběrového potrubí kondenzátem. 

3.2.4 Chladič plynu 
 Ke kondenzaci vlhkosti může docházet v kterémkoliv místě dopravy plynného vzorku 
při jeho ochlazení pod rosný bod. Chladiče zařazené v přívodním potrubí k analyzátoru slouží 
převážně k řízení kondenzace, tj. k tomu, aby kondenzace a vylučování kondenzátu probíhalo 
v jediném místě. Je-li prostor v chladiči plynu nejchladnějším místem na celém přívodním 
potrubí k analyzátoru, nemůže za chladičem už docházet k dalšímu vylučování kondenzátu.
 Všechny části přicházející do styku s odebíraným vzorkem plynu musí být zhotoveny 
z materiálu, který zaručuje neměnné parametry vzorku, tzn. že je chemicky netečný 
(např.teflon, sklo, korozivzdorná ocel atd.) 
 Nejjednodušším případem je chladič vzduchový, obyčejně část neizolovaného potrubí 
vedeného většinou svisle, aby kondenzující kapalina mohla stékat do jímky kondenzátu. 
V tomto případě se ovšem plyn ochladí pouze na teplotu okolí, aniž je zaručeno, že okolí 
chladiče je nejchladnějším místem celé trasy. 
 Lepší řešení je chladič vodní, nejčastěji 
trubka s pláštěm, kterým protéká voda. I zde je 
však otázkou, zda teplota vody využívaná 
k chlazení je nejnižší teplotou po délce odběrové 
trasy. Navíc ani spotřeba vody pro kontinuální 
chlazení není zanedbatelná, při jednorázovém 
měření však nehraje roli. 
 V praxi jsou používány dva druhy chladičů 
plynu: 

• Chladič založený na Peltierově jevu 
• Chladič s kompresorem 

  
 Každý chladič pracuje na základě jiného 
principu, každý má své výhody i nevýhody, ale 
společný problém je spojen s nutným 
kontinuálním odvodem kondenzátu, který lze řešit 
dvěma způsoby, a to buď pomocí sběrné nádoby, 
nebo pomocí peristaltického čerpadla.  
 V obou případech musí být zajištěna 
těsnost zvolené varianty, aby nedocházelo 
k přisávání vzduchu do plynové cesty. Pro 
kontinuální měření se nejčastěji používají chladiče 
kompresorové.  
 Jednoduché schéma kompaktní jednotky chladiče s kompresorovým chlazením je 
uvedeno na obr.č.3.15. 

  Obr.č.3.15: Kompresorový chladič plynu
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3.2.5 Vzorkovací čerpadlo 
 Má-li plyn v místě odběru dostatečný přetlak vůči atmosféře, využívá se k dopravě 
vzorku přímo tohto přetlaku. V ostatních případech je nutno použít k dopravě vzorku plynu 
nějaké čerpadlo. Obecnými požadavky, které klademe na konstrukci čerpadla jsou 
jednoduchost, odolnost proti korozi a opotřebení a co nejmenší nároky na obsluhu. 
 Ke kontinuálnímu odběru vzorku plynu z měřeného profilu v rámci emisního 
monitoringu se využívá plynotěsné čerpadlo. Běžná jsou membránová čerpadla poháněná 
elektromagnety, napájenými střídavým proudem ze sítě, nebo elektromotory. Čerpadla jsou  
z korozivzdorného materiálu, která dokážou zajistit odběr potřebného množství vzorku pro 
analýzu, včetně přebytku, který je odváděn obtokem mimo analyzátorový systém a zajišťuje 
tak minimalizaci dopravního zpoždění celé odběrové trasy. Materiál membrány, která jako 
jediná součást čerpadla přichází do styku s analyzovaným plynem, musí být vybrán podle 
druhu měřené složky. 
 

3.2.6 Průtokoměr 
 Pro kontrolu a regulaci požadovaných průtočných množství vzorku plynu odběrovou 
trasou a bypassem, jsou do přístrojového vybavení zařazeny také vhodné průtokoměry. 
 Jedná se většinou o korozivzdorné rotametry (plováčkové průtokoměry), které jsou 
dodávány kalibrované pro měření požadovaných množství daných médií v různém rozsahu a 
v různém materiálovém provedení. Vždy by však měly být opatřeny jemným jehlovým 
ventilem pro dokonalou regulaci protékajícího množství vzorku. 
 

4. Měření doprovodných veličin pro stanovení množství             
emisí 

Z údajů uvedených v předchozích kapitolách je zřejmé, že pro stanovení množství 
spalin protékajících v kouřových kanálech a tím množství emisí je potřebné zajistit měření  i 
tzv.doprovodných veličin. Je také zřejmé, že na celkovou chybu měření průtoku, resp. střední 
rychlosti proudění, má vliv i chyba stanovení jednotlivých veličin, nutných pro měření.  

Výslednou celkovou chybu měření průtočného množství ovlivňuje i přesnost (relativní 
chyba měření) přístrojů použitých pro měření doprovodných veličin jako jsou teplota, tlak, 
vlhkost a měrná hmotnost proudícího média.  

V následujících kapitolách budou představeny základní způsoby měření teplot a tlaků, 
používané pro měření průtoku kouřových plynů. Protože tlakový rozdíl měřený sondami je 
dostatečně velký je návaznost na další měřicí a regulační prvky velmi dobrá. Velikost 
tlakového rozdílu měřeného na sondě je dostatečná pro použití průmyslových tlakových 
snímačů. Totéž platí o měření teploty proudícího média, protože rozmezí teplot nedosahuje 
žádných extrémních výchylek a měření lze zajistit běžně dostupnými teplotními čidly. Potíže 
spojené se stanovením vlhkosti a měrné hmotnosti proudícího média jsou společné pro 
všechny způsoby měření průtoku. V další části  bude naznačeno měření doprovodných veličin 
pro stanovení průtoku spalin v energetických provozech. 
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4.1 Měření tlaku 
 S měřením průtoku je neoddělitelně spojena i problematika měření tlaků. Většina 
měřidel průtoku, či měřicích sestav průtočného množství tekutin totiž stále využívá měřicího 
principu založeného na měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených 
do zcela zaplněného potrubí, kde je nejdůležitější měřenou veličinou diferenční tlak. 
 Na měření absolutního tlaku 
či přetlaku tekutiny jsou zase závislé 
kalkulátory množství, které tuto 
veličinu potřebují k provedení 
přepočtu indikovaného průtoku z 
pracovních podmínek na podmínky 
vztažné, respektive  standardní. 
 Měření tlaku plynů a kapalin 
je jednou z nejrozšířenějších oblastí 
měření. Tlak jako fyzikální veličina 
může nabývat mnoha podob a forem, 
z hlediska aplikací při měření 
průtoku je velmi důležité se v nich 
orientovat (přetlak, podtlak, 
absolutní tlak…). Vysvětlení je 
názorně předloženo na obr.č.4.1.  
 
 
 
 Oblast měřicích jednotek a zvláště jednotek tlaku je tématem velmi zajímavým a je 
známo, že v této oblasti panuje velká nejednotnost i přesto, že soustava jednotek SI byla 
oficiálně přijata již v roce 1960. V České republice jsou měřicí jednotky stanoveny zákonem o 
metrologii v platném znění a vyhláškou MPO č. 264/2000 Sb., o základních měřicích 
jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování. Tato vyhláška pro oblast měření 
tlaku povoluje používání tří jednotek, a to: 
 Pa  odvozená jednotka soustavy SI, 
 bar  zvláštní jednotka, která je desetinným násobkem jednotky SI, 
 mmHg  jednotka povolená pouze pro měření tlaku krve. 
 
 Význam měření tlaku při měření průtoku 
 Měřit tlak v aplikacích průtoku tekutin je možné měřidly různých principů a 
konstrukcí (deformační tlakoměry, číslicové tlakoměry, převodníky tlaku, kapalinové 
tlakoměry a i např. vakuometry). Pokud se však omezíme na oblasti plynárenského a 
energetického odvětví, výběr měřidel prořídne a budeme-li vyžadovat měření diferenčního 
tlaku za užívaného statického tlaku, potom se výběr omezí na jediného představitele – 
převodník tlaku. Ten je v této oblasti typickým a zdaleka nepoužívanějším představitelem 
měřidla tlaku, které splňuje všechny požadavky průtočných měřicích systémů. Umožňují 
měřit tlakovou diferenci za poměrně vysokých statických tlaků a lze jich použít poměrně v 
širokém pásmu pracovních teplot a v různých povětrnostních podmínkách s relativně velmi 
dobrou přesností, a proto si našly své místo především jako měřidlo tlakové diference u 
clonových měřidel průtočného množství plynu. Jejich použití má ovšem i svá úskalí. 
 Všeobecně známým nedostatkem převodníků tlakové diference je jejich citlivost na 
změnu statického tlaku. Proto je důležité provádět jejich kalibraci či ověření za užívaného 

  Obr.č.4.1: Popis jednotlivých typů tlaku 
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statického tlaku, neboť jeho vliv je druhým limitujícím faktorem pro celkovou přesnost 
měření. Kalibrační zařízení by tedy mělo umožnit provést metrologickou návaznost 
převodníku diferenčního tlaku za libovolného tlaku statického. Daleko širší možnosti pro své 
použití mají převodníky statického tlaku, které nacházejí své uplatnění při přepočítávání 
množství. 
 Převodníky tlaku jsou elektronická zařízení sloužící k měření tlaku a zároveň mající 
schopnost přenášet informaci o měřeném tlaku pomocí elektrických signálů k dalším 
zařízením. Tím se odlišují od elektronických tlakoměrů, které zobrazují měřený tlak na 
displeji a jsou řazeny do skupiny tzv.elektromechanických tlakoměrů. 
 Fyzikální principy měření u převodníků tlaku je možno shrnout jako: 

• odporový (měřený tlak je převeden na změnu odporu obvodu s pomocným 
napětím), 

• tenzometrický (tlaková změna je převedena na deformaci vhodného pružného členu 
- membrány, měřenou odporovým tenzometrem), 

• piezorezistivní (měrný odpor destičky z monokrystalického křemíku je závislý na 
mechanickém namáhání), 

• kapacitní (změna vzdálenosti nebo plochy elektrod, změna dielektrika – konstrukce 
s oddělovací membránou a pracovní kapalinou),  

• indukční (tlak je snímán citlivým elastickým prvkem, jehož výchylka se přenáší na 
posun jádra cívky, kde se měří změna indukčnosti, reaktance), 

• piezoelektrický (založeno na piezoelektrickém jevu, který nastává při mechanickém 
namáhání některých krystalických dielektrik), 

• rezonanční (elektromechanický rezonátor s pružným členem). 
 Každý princip má své výhody i nevýhody a volba závisí vždy na účelu použití, 
fyzikálních vlastnostech média v dané aplikaci a v neposlední řadě také na cenové relaci 
jednotlivých převodníků. 
 Výstupní signály z převodníků tlaku mohou být analogové nebo digitální. Historicky 
starším způsobem předávání informace mezi převodníky tlaku a vyhodnocovacím zařízením 
je analogový elektrický signál (mA, mV). Nejčastěji se volí výstupní charakteristika tak, aby 
v celém rozsahu odpovídal stejný přírůstek tlaku stejnému přírůstku výstupního signálu, tj. 
lineární výstupní charakteristika (viz obr.č.4.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.4.2 Příklad lineární výstupní charakteristiky snímače tlaku 
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 Převodníky diferenčního tlaku, uplatněné při měření průtoku, měří vzniklý diferenční 
tlak, který je úměrný druhé mocnině průtoku a proto je možné se v praxi setkat s převodníky 
diferenčního tlaku s odmocninovou charakteristikou, kdy velikost výstupního signálu je 
úměrná přímo velikosti průtoku (viz obr.č.4.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr.č.4.3 Příklad odmocninové výstupní charakteristiky snímače tlaku 
 
 Digitální výstupní signály bývají zpracovány v různých rozhraních, které se od sebe 
liší systémem využívání a obslužným zařízením (HART signál, Fieldbus, Profibus…). V 
praxi je možné se ještě setkat s převodníky tlaku,  s nimiž je možné komunikovat přímo přes 
sériové rozhraní RS232 osobních počítačů. 
 Uživatelé a provozovatelé měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin by 
měli vždy akceptovat normativní dokumenty vztahující se k druhu či měřicímu principu 
daných měřidel. Počínaje procesem instalace měřidel musí být akceptovány zásadní instalační 
pravidla, technické požadavky a doporučení souvisejících dokumentů zamezujících vzniku 
jakékoliv systematické chyby, která by následně ovlivňovala přesnost měření průtoku. 
 Stejně tak je potřeba postupovat při instalaci, provozování a zajišťování metrologické 
návaznosti dílčích členů celého měřicího systému.  
 

4.2 Měření teploty 
 Existuje celá řada průmyslových snímačů teploty, ale pro měření průtoku, jsou 
uvedeny jen dva základní typy, které jsou využívané nejčastěji. 
 
 Odporové teploměry 
 Platinové odporové snímače teploty jsou vyráběny celou řadou technologií. Jedním ze 
základních problémů jejich výroby je způsob uložení platinového vodiče. Ideální po stránce 
přesnosti je volné navinutí na nosič. Toto provedení se ale používá prakticky pouze pro 
laboratorní etalony, protože je velmi náchylné na rázy. Mechanicky odolné provedení skýtá 
vedení vodiče v drážkách. Při teplotních změnách je ale koeficient teplotní roztažnosti 
platinového vodiče a podložky rozdílný a dochází k nehomogenitám ve struktuře platinového 
elementu. Prakticky tedy neexistuje ideální způsob a průmyslové senzory jsou nejčastěji 
vyráběny jak je uvedeno na obr.č.4.4. 
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Obr.č.4.4 Nejčastěji používané technologie výroby senzorů Pt odporových teploměrů 
 
 Senzory můžeme rozdělit z hlediska čistoty platiny, dle hodnot odporového teplotního 
koeficientu α (1/oC), do tří tříd. Nejčastěji 
používaný typ senzoru na evropském trhu spadá 
do průmyslové (3.) třídy a jeho chování závisí na 
prvcích doplňujících platinu. Nejlepší výrobci 
umějí vyrobit tento druh senzoru pro dlouhodobé 
používání až do teplot 850 oC s nejistotami 
několik desetin stupně.   
 Norma IEC 751 definuje základní chyby 
jednotlivých tříd odporového snímače teploty, 
které jsou jako tolerance na obr.č.4.5 
prezentovány v grafické podobě. 
 Pro jednodušší stanovení je možné si 
toleranci vypočítat podle vztahů: 

•  tř.B chyba ≤ 0,3 + 0,005 │t│, 
•  tř.A chyba ≤ 0,15 + 0,002 │t│. 

 
 
 

                    Obr.č.4.5 Toleranční třídy IEC 751 
 
 Vlastní čidlo odporového teploměru je pouze částí celé měřicí smyčky. Měření teploty 
se odehrává jako velmi přesné měření elektrického odporu. Je nutné si uvědomit, že pro 
získání nejistot okolo 1 oC, musíme odpor měřit s nejistotou 0,4% a vezmeme-li v úvahu 
ohmův zákon, musíme provést měření proudu a 
napětí. Měření proudu je problematické, proto se v 
praxi obchází a měří se napětí potenciometrickou 
nebo můstkovou metodou, které je úměrné velikosti 
měřeného odporu. Každá metoda je zatížena chybou 
způsobenou odporem přívodních vodičů k teploměru 
a proto se v praxi využívá pro kompenzaci tohoto 
jevu tzv.čtyřvodičové zapojení. Tady je za 
předpokladu vysokého vstupního odporu voltmetru 
měřený odpor nezávislý na hodnotách odporu 
přívodních vodičů (viz obr.č.4.6).          
 
 

 Obr.č.4.6 Čtyřvodičové zapojení měřicího odporu 
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 Termoelektrické články 
 Patří mezi nejrozšířenější principy měření teplot v průmyslové praxi, což je způsobeno 
zejména jednoduchostí jejich výroby, ekonomickou náročností investice do jejich pořízení a 
rychlostí jejich odezvy. To vše je ale vyváženo horší nejistotou měření. 
 Většina z principů a vlastností termoelektrických článků je známa již od roku 1900 a 
od té doby je teorie jejich fungování stále vylepšována. Základním principem činnosti je 
tzv.termoelektrický jev (Seebeckův), který je pozorován spojí-li se dva vodiče s rozdílných 
materiálů a vytvoří-li tak elektrický obvod. V něm potom proudí elektrický proud, který je 
úměrný rozdílu teplot konců A a B (viz obr.č.4.7). 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

Obr.č.4.7 Elektrický obvod termoelektrického článku 
 
 Při praktickém provedení termoelektrických článků je nevýhodné používat měření 
proudu, protože ten je závislý na změnách chemických a fyzikálních parametrů jednotlivých 
vodičů a spojů vodičů. Proto se používá zapojení dle obr.č.4.8, kdy je jako měřicího přístroje 
využíváno voltmetru a měřené napětí je nazýváno Seebeckovo napětí, které je závislé pouze 
na teplotě. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.4.8 Obvod pro měření napětí termoelektrického článku 
 
 Při výběru materiálů pro termoelektrický snímač musí být splněny některé základní 
požadavky. Především, aby se závislost termoelektrického napětí na teplotě blížila lineárnímu 
průběhu. Materiál má být odolný proti chemickým, mechanickým a korozivním vlivům, 
výstupní napětí má být co největší, protože tak zvyšuje přesnost měření. 
 Materiál volíme z hlediska požadovaného rozsahu teplot a požadované přesnosti 
měření. Pro měření nízkých teplot -250 až +500 oC se používá běžně snímač Cu-Ko. Pro vyšší 
teploty používáme termočlánku NiCr-Ni atd. Přehled s rozsahem použití jednotlivých 
termočlánků je uveden v tabulce na obr.č.4.9. 
 V současné době se doporučuje používat termočlánky dle normy IEC 584-1, 
respektive ČSN IEC 584-1, nebo EN 60584-1. Tato norma obsahuje tabulky základních 
hodnot termoelektrického napětí jednotlivých termočlánků a polynomy pro výpočet jejich 
charakteristik. Dovolené odchylky (tolerance) termočlánků uvádí norma IEC 584-2. 
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Obr.č.4.9 Měřicí rozsahy základních typů termočlánků 
 
 Teplota je jednou z opomíjených veličin při měření průtoku. Pro správný výpočet 
průtočného množství je ale její znalost nezbytná. Teplota vstupuje do výpočtových vztahů 
jednotlivých měřidel průtoku, je ovlivňující veličinou velikosti důležitých parametrů, jako je 
hustota a viskozita. Důležitou součástí výpočtu průtočného množství je také korekce průměru 
potrubí na skutečnou hodnotu pomocí koeficientu teplotní roztažnosti, atd. 
 Jednou ze zásadně opomíjených věcí při měření teploty je místo měření. Stejně jako 
při měření tlaku je teplota často měřena na jiném místě než průtok a je proto nutné její 
hodnotu korigovat jako by byla měřená před měřidlem. Při této korekci si ale musíme 
uvědomit podmínky, za kterých je platná. Velmi časté jsou vztahy odvozené na principu 
adiabatické expanze, tedy za předpokladu nulové výměny tepla mezi měřeným médiem a 
okolím, což v praxi znamená dokonale izolované potrubí až k teploměru a to nemusí být vždy 
splněno. Chyby tak mohou být i několik oC, přičemž obecně platí poučka, že 1% chyby při 
měření teploty způsobuje 1% chyby měření průtoku. Měření teploty je proto nutné věnovat 
stejnou pozornost jako měření průtoku samotnému. 
 Stejně jako průtočný (rychlostní) profil, má i teplota své gradienty a ty závisí hlavně 
na způsobu proudění (drsnost stěn a tvar potrubí, typ měřicího elementu, atd.) a na teplotě 
okolí. Pro většinu průtokoměrů je měření prováděno v režimu turbulentního proudění, které je 
charakteristické svým rychlostním profilem (viz obr.č.4.10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.4.10 Obecný tvar průtočného profilu při turbulentním proudění 
 
 Podobně jako u rychlosti, existuje i u teploty teplotní profil, kterému není věnováno 
tolik pozornosti jako měření rychlosti. Znalost teplotního profilu je ale důležitá pro správnou 
instalaci teploměru. Z obecných zásad vyplývá, že se teploměr instaluje tak, aby citlivý 
element teploměru zasahoval do hloubky 40-60 % průměru potrubí. Při předpokladu, že v 
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turbulentním jádře není teplota ovlivněna vnějšími podmínkami a při zanedbání vlivů 
okolního prostředí nebo vlivů narušení průtočného profilu nějakou vestavěnou armaturou je 
možno uvažovat, že teplotní profil vypadá stejně jako profil rychlostní (viz obr.č.4.11).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.4.11 Změna průtočného profilu po průchodu kolenem 
 
 Protože analytické řešení místní a časové změny teploty je velmi složité a je často 
řešeno numericky pomocí kriteriálních funkcí, je pro praxi postačující dodržet standardní 
podmínky instalace teploměru dané jeho výrobcem (viz obr.č.4.12) a zajistit tak umístění 
měřicího elementu teploměru do jádra turbulentního profilu. 
  
  
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.4.12 Doporučené instalace snímačů teploty 
 
 Pro jednorázová měření teploty spalin v kanálech větších rozměrů v energetických 
provozech a tak pro stanovení střední teploty se znalosti teplotního pole platí stejná pravidla 
jako pro měření střední rychlosti pro počet a rozmístění měřicích bodů po průřezu kouřovodu 
(ČSN ISO 9096). 
 

4.3 Stanovení vlhkosti 
 Pro stanovení vlhkosti vzduchu můžeme obecně použít tři základní principy: 

• psychrometricky (sledování poklesu teploty mokrého teploměru, kterou snižuje 
výparné teplo při odpařování vody, vůči teplotě okolí a tento rozdíl je přímo 
úměrný vlhkosti vzduchu),  

• stanovení rosného bodu (ochlazování kovového zrcadélka v měřeném prostředí až 
do orosení povrchu), 

• absorpčně (pohlcování vlhkosti vhodným materiálem, což má za následek změnu 
jeho vlastností, které jsou úměrné vlhkosti vzduchu). 

 Uvedené metody se ale nehodí pro stanovování vlhkosti ve spalinách, neboť zde 
způsobuje problém jejich teplota. Tady je možno využít elektronických vlhkoměrů (většinou s 
kapacitními snímači) měřících relativní vlhkost φ(%), které jsou dnes již schopny pracovat do 
teplot cca 170 oC, nebo stanovit vlhkost spalin kondenzační metodou. 
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 Kondenzační metoda 
Tato kapitola pojednává pouze o možném stanovení vlhkosti spalin při diagnostických 

měřeních v energetice, jejichž výsledky lze aplikovat obecně pro stanovení vlhkosti ve 
spalinách při spalování určitého druhu paliva, pro něž byla měření již prováděna, protože ta je 
dominantně ovlivněna obsahem vody v palivu. 
 Kondenzační metoda spočívá v ochlazování odebíraného vzorku spalin vhodným 
chladičem až na teplotu okolí a v přesném měření množství vznikajícího kondenzátu, 
vzniklého ochlazením spalin až pod teplotu rosného bodu, tj. spolehlivě až pod 35 oC a 
množství spalin s obsahem vodní páry ve stavu nasyceném, odpovídajícím tlaku a teplotě, 
které proudí přes měřicí průtokoměr. Následující kroky a÷d jsou potřebné ke konečnému 
stanovení objemového podílu vodní páry ve vlhkých spalinách: 
 
 a) přepočet objemu spalin Vv stanoveného průtokoměrem za dobu měření τ na 
 normální stavové podmínky 

  v v 3
N N

p 273 ,15V V m
101325 T

⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⎣ ⎦  

 
kde: p absolutní tlak spalin na vstupu do průtokoměru (Pa)  
 T absolutní teplota spalin na vstupu do průtokoměru (K) 
 

b) výpočet celkového objemu   odsátých vlhkých spalin přepočtené na   normální 
stavové podmínky 

v v v 3
CN N H 2O N N

mV V V V m
0,804

⎡ ⎤= + = + ⎣ ⎦  

   
kde: VH2O objem vodní páry ve spalinách zkondenzovaný v chladiči 
 m hmotnost zachyceného kondenzátu z chladiče za čas τ 
 0,804  měrná hmotnost vodní páry při normálních podmínkách (kg/mN

3) 
 
 c) výpočet objemu syté vodní páry   obsažené ve spalinách protékajících 
 průtokoměrem při teplotě T a tlaku p 

 pv 3
H 2O N

p
V V m

p
⎡ ⎤= ⋅ ⎣ ⎦  

   
kde: pp   parciální tlak syté vodní páry při teplotě T, odečtený z parních tabulek 
 
 d) objemový podíl vodní páry XH2O ve vlhkých spalinách je potom:  

  [ ]
pv

N
H 2O H 2O

H 2O V
vCN

N

pm V .
V V 0 ,804 pX 100 100 %mV V

0,804

+
+

= ⋅ = ⋅
+

   

  
Takto stanovený obsah vodní páry ve spalinách (%) je možno využít jako jeden ze 

vstupních parametrů pro  stanovení měrné hmotnosti protékajícího média, v tomto případě 
spalin vznikajících při spalování paliv v energetických zdrojích. 
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4.4 Stanovení měrné hmotnosti spalin 
 Měrnou hmotnost spalin v místě měření průtoku stačí stanovit na základě znalosti 
obsahu (koncentrace) základních složek spalin,  v energetice obvykle O2, CO2, H2O, N2 podle 
následujících vztahů.  
 
 Měrná hmotnost spalin v normálních stavových podmínkách  se vypočte: 

  sp 3
N i Ni Nx kg / mρ ρ ⎡ ⎤= ⋅ ⎣ ⎦∑  

kde: Niρ   měrná hmotnost i-té složky spalin v normálních podmínkách (kg/m3N) 
 Xi objemový podíl i-té složky ve spalinách (%) 
 
 Měrnou hmotnost jednotlivých složek spalin, vztaženou k normálním podmínkám, je 
možno stanovit z tabulek, nebo vypočítat jako: 

 3i i
Ni N

M ,N

M M kg / m
V 22 ,4

ρ ⎡ ⎤= = ⎣ ⎦  

   
kde: Mi molekulová hmotnost i-té složky spalin (kg/kmol) 
 VM,N objem kilomolu každého plynu při normálních podmínkách (m3N/kmol) 
 
 Do výpočtu rychlosti, při měření rychlostními sondami, je nutné dosazovat skutečnou 
měrnou hmotnost ρsp vlhkého proudícího média (spalin), odpovídající danému absolutnímu 
tlaku psp(kPa) a teplotě tsp(oC) média (spalin) v místě měření (kouřovodu). Přepočet na 
skutečný stav (efektivní) se provede podle stavové rovnice, upravené do tvaru: 

 sp spsp sp sp 3N
N N

N sp sp

p pT 273 ,15 kg / m
p T 101,325 273 ,15 t

ρ ρ ρ ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⎣ ⎦+
 

5. Výpočet množství emisí znečišťujících látek 
 Číselné vyjádření výsledné koncentrace sledované plynné složky v odpadním plynu 

(dále jen ve spalinách) měřené pomocí analyzátoru může být různé, proto je v další části 
popsán způsob výpočtů a přepočtů hodnot sledovaných koncentrací.  
 Koncentrace plynných složek může být na displeji analyzátoru vyjádřena : 

•    podílovým složením v % [% obj nebo % hm], 
•    hmotnostní koncentrací vztaženou k jednotce objemu [mg/m3, μg/m3], 
•    podílovým složením v ppm [ppm obj nebo ppm hm]. 

  
 1 ppm obj = 1 cm3/m3 = 0.0001 % obj                                                                          
 1 ppm hm = 1 mg/kg   = 0.0001 % hm.               
  
Pro přepočty podílového složení v ppm (1 ppm = 1 cm3 plynné složky v 1 m3 spalin) na 
hmotnostní koncentraci v mg/m3 (hmotnostní množství 1 cm3 plynné složky v mg v 1 m3 
spalin) platí:                                                   

3i i
Ni

mN

M M1ppm 0.0446 M mg / m
  V 22.414

⎡ ⎤= = = ⋅ ⎢ ⎥⎣ ⎦
            

kde:   Mi   – molekulová  hmotnost plynné složky [mg/mol] 
           VmN – molární  objem v normálních podmínkách [22,414 m3

N/mol]. 
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 Pro přepočty koncentrací naměřených plynných složek ke srovnání s platnými 
emisními limity, tj. pro přepočet na normální podmínky, suchý plyn a na referenční obsah 
kyslíku ve spalinách můžeme využít následujícího vztahu: 
 

32ref
nref H2O

2mer

N
21 O273.15 t 101325 100c c mg / m

273.15 101325 p 100 w 21 O
−+ ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⎢ ⎥⎣ ⎦+ − −

          

     
kde:  cref – referenční koncentrace v 1 m3 suchých spalin [mg/m3

N], 
          cn – naměřená koncentrace v 1 m3 vlhkých spalin v efektivním stavu [mg/m3], 
          t -  provozní teplota spalin [°C], 
          p – přetlak spalin vzhledem k normálnímu tlaku [Pa], 
          wH2O – obsah vodní páry ve spalinách [% obj], 
          O2ref – referenční obsah kyslíku ve spalinách [% obj], 

pro plynná a kapalná paliva platí  O2ref =   3 % 
pro uhlí     O2ref =   6 % 
pro biomasu                                              O2ref =   11% 

          O2mer – obsah kyslíku ve spalinách v provozních podmínkách (změřený) [% obj.]. 
 
 Emisní limity spalovacích zařízení jsou stanoveny pro suché spaliny v normálních 
podmínkách (0°C, 101 325 Pa), při určitém referenčním obsahu kyslíku ve spalinách. Při 
využití extraktivního způsobu odběru vzorku spalin a jeho vhodné úpravě probíhá vlastní 
analýza už suchého plynu, při teplotě a tlaku blízkém normálním podmínkám a odpadá tak 
výše uvedený přepočet na vlhkost, teplotu a tlak spalin. Takže výsledný vztah pro výpočet 
referenční koncentrace ke srovnání s emisním limitem je: 
 

i i
N

2ref 2ref 3
ref mer

2mer 2mer

21 O 21 O
c c X 0.0446 M mg / m

21 O 21 O

− −
⎡ ⎤= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⎣ ⎦− −

     

 
kde: cmer – měřená koncentrace v 1 m3 suchých spalin v normálních podmínkách [mg/m3

N], 
          Xi -  hodnota objemové koncentrace i-té 
složky stanovená analyzátorem [ppm]. 
  
 Na obr.č.5.1 je uveden příklad odběrové 
aparatury pro kontinuální analýzu plynných 
složek spalin, založený na extraktivní 
nezřeďovací metodě, zaručující konstantní 
normální stavové podmínky (0oC a 101325 Pa) 
a suchý plyn, s respektováním výběru zařízení 
dle kap.3. 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Obr.č.5.1: Aparatura pro kontinuální analýzu 
                                                                              plynných složek spalin 
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5.1 Příklad výpočtu  
 Pro lepší pochopení a názornost předloženého systému výpočtu množství emisí včetně 
zahrnutí znalostí legislativních předpisů,  je v této kapitole proveden vzorový příklad. 
Barevné odlišení slouží k lepší orientaci pro sledování vypočtených hodnot pro jednotlivé 
zadané škodliviny. 
 
Zadání: 
Pro fluidní kotel o výkonu 80MW (nový zdroj – uvedení do provozu po 1.1.2003), spalující 
hnědé uhlí o výhřevnosti 17MJ/kg,  vypočítejte: 
 

• hmotnostní koncentrace CO, NOx a SO2 ve spalinách v n.p. a ve skutečných 
podmínkách (efektivní), 

• hmotnostní koncentrace přepočtené na referenční obsah O2 (pro srovnání s EL), 
• hmotnostní tok CO, NOx a SO2 – vyjádření vlivu zdroje na ŽP, 
• měrné výrobní emise vztažené na GJ vyrobeného tepla, 
• měrné výrobní emise vztažené na kg spáleného paliva, 

 
jsou-li známy tyto veličiny: 
 

• průměrný obsah kyslíku ve spalinách O2=4,3%, 
• průměrné měřené objemové koncentrace v suchých spalinách  
  CO = 15 ppm, NOx = 78 ppm, SO2 = 85 ppm, 
• spotřeba paliva při tomto výkonu je cca 18 t/hod, 
• podtlak spalin v místě měření je 200 Pa, teplota 120 oC, 
• atmosférický tlak v době měření je 95 200 Pa, 
• naměřený objemový tok vlhkých spalin v n.p. je 28 m3

N/s, vlhkost 10% obj. 
 
 

Řešení: 
 
Hmotnostní koncentrace 
 
 Pro přepočty naměřených objemových koncentrací plynných složek ZL v suchých 
spalinách v ppm na koncentrace hmotnostní potřebujeme znát hustotu jednotlivých složek 
v normálních podmínkách (n.p. 101325 Pa, 0 oC): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ ]3CO

M ,N
CO,N N

 M 12 16
V 22,

1,
4

25 kg / mρ +
= = =

[ ]3NO2

M ,
N N

N
Ox, N

 M 14 232
V

,05 kg / m
22,4

ρ +
= = =

[ ]3SO2

M ,
S N

N
O2, N

 M 32 232
V

,86 kg / m
22,4

ρ +
= = =
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 Hmotnostní koncentrace jednotlivých složek ZL v suchých spalinách za normálních 
podmínek potom vypočítáme ze vztahu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hmotnostní koncentrace jednotlivých složek ZL v suchých spalinách za skutečných 
podmínek (efektivních) vypočítáme ze vztahu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kde: psp = pb – podtlak = 95200 – 200 = 95000 Pa …………    absolutní tlak spalin 
 Tsp = tsp + 273 = 393 K ………………………………..   absolutní teplota spalin 
 TN = 273 K ……………………………………………   teplota v n.p. 
 pN = 101325 Pa ………………………………………..    tlak v n.p.  
 
 
Hmotnostní koncentrace – referenční  
 
 Hmotnostní koncentrace jednotlivých složek ZL v suchých spalinách za normálních 
podmínek přepočteme na referenční obsah kyslíku dle vztahu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kde:  
 Oměř = 4,3 % …………   naměřený obsah O2 ve spalinách 
 Oref   = 6% ……………   referenční obsah O2 pro spalování tuhých paliv (NV č.146) 
  

[ ]3
měř ,CO,N C NCO,N O. 1,25 .15 18,75c ppm 19 mg / mρ= = =

[ ]3
měř ,NOx,N NONO2,N x N. 2,05 .78 159,9c ppm 160 mg / mρ= = =

[ ]3
měř ,SO2,N SOSO2,N 2 N. 2,86 . 85 243,1c ppm 243 mg / mρ= = =

[ ]spN
měř ,CO,N

3
měř ,C

sp
O

N

p T 95000 273C . . 19 . . 12,4
T p 393 101325

C 12 mg / m= = =

[ ]spN
měř ,NOx,

3
měř ,N N

N
Ox

sp

p T 95000 273C . . 160 . . 104,2
T p 393 101325

C 104 mg / m= = =

[ ]spN
měř ,SO2,

3
měř ,S N

N
O2

sp

p T 95000 273C . . 243 . . 158,3
T p 393 101325

C 158 mg / m= = =

[ ]ref
měř ,CO,N

mě

3
ref ,CO N

ř

 21 O  21 6C . 19 . 17,1
21 O 21

C 17 mg /
3

m
4,

− −= = =
− −

[ ]ref
měř ,NOx,N

mě

3
ref ,NOx N

ř

 21 O  21 6C . 160 . 143,7
21 O 21 4

C 14
,3

4 mg / m− −= = =
− −

[ ]ref
měř ,SO2,N

mě

3
ref ,SO2 N

ř

 21 O  21 6C . 243 . 218,3
21 O 21 4

C 21
,3

8 mg / m− −= = =
− −
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 Tyto vypočtené referenční koncentrace již můžeme srovnat s platnými emisními limity 
dle NV č.146 uvedenými v Přílohách č.1 a 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ... zdroj plní emisní limity s dostatečnou rezervou. 
 

[ ] [ ]3 3
ref ,CO N NC 17 mg / m EL 250 mg / m= ≤ =

[ ] [ ]3 3
ref ,NOx N NC 144 mg / m EL 400 mg / m= ≤ =

[ ] [ ]3 3
ref ,SO2 N NC 218 mg / m EL 500 mg / m= ≤ =
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Hmotnostní toky ZL 
  
 Pro stanovení hmotnostního toku jednotlivých ZL musíme nejdříve vypočítat množství 
suchých spalin v n.p.: 
 
 
 
 
 
kde: wH2O = 10 % ………… vlhkost ve spalinách 
 Vvsp,N = 28 m3

N/s ……   naměřený průtok vlhkých spalin v n.p. 
 
 Po vynásobení naměřených koncentrací v suchých spalinách množstvím suchých 
spalin, získáme hmotnostní toky jednotlivých ZL: 
 
 
 
 
 
 
 
Měrné výrobní emise 
 
 Nejprve vypočítáme velikost vyráběného tepla v době měření ze známého výkonu 
kotle: 
 
 
 
 
 
kde:  Pkotle = 80 MW ………… výkon kotle v době měření 
 
 Měrné výrobní emise (MVE) jednotlivých ZL, vztažené na jednotku vyrobeného tepla 
potom určíme ze vztahu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Což znamená, že na každý GJ vyrobeného tepla je ze zdroje do ovzduší vypouštěno 
cca 6g CO, 50g NOx a 77 g SO2. 
 

[ ]v H2O
sp

s 3
sp, ,NN N

 100 - w  100 - 10V . 28 .
100

V 25,2 m
0

/
0

s
1

= = =

[ ] [ ]s
měř ,CO,N p NO ,C sc .V 19 . 25,2 478,8 mgm 1,724/ ks g / hod= = = =

[ ] [ ]s
měř ,NOx,N sp,N x NO c .V 160 . 25,2 4032 mg /m 14,515 kg ds / ho= = = =

[ ] [ ]s
měř ,NOx,N sp,2 NSO c .V 243 . 25,2 6123,6 mgm 22,045/ s kg / hod= = = =

[ ]vyr kotle
3600 3600Q P . 80 . 288 GJ / hod

1000 1000
= = =

[ ] [ ]3C

r
CO

O

vy

m 1,724 5,986.10MVE 5,986 gkg / GJ
Q 288

/ GJ−= = = =

[ ] [ ]NOx
3NOx

vyr

m 14,515 50,399.MVE 50,399 g10 kg / GJ
Q 8

GJ
2

/
8

−= = = =

[ ] [ ]SO2
3SO2

vyr

m 22,045 76,545.MVE 76,545 g10 kg / GJ
Q 8

GJ
2

/
8

−= = = =
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 Měrné výrobní emise (MVE) jednotlivých ZL, vztažené na kilogram spáleného paliva 
určíme z následujících vztahů, do kterých dosadíme hmotové toky ZL v miligramech a 
množství paliva v kg za hodinu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Což znamená, že spálením jednoho kilogramu hnědého uhlí je ze zdroje do ovzduší 
vypouštěno cca 96mg CO, 806mg NOx a 1225mg SO2. 
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