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Měření kouřových emisí



Měření kouřových emisí z rodinných domů pomocí 
Ringelmannovy stupnice. 

Výhody metody měření přípustné tmavosti kouře:

 Není nutný vstup do obydlí občana.
 Metoda je levná a nenáročná na používání.

Nevýhody metody měření přípustné tmavosti kouře:

 Jde o subjektivní metodu hodnocení.
 Metoda není použitelná v noci a za snížené viditelnosti.
 Metoda nepostihuje vliv pachových látek.
 Mnohdy nelze vlivem zástavby objektivně splnit podmínky pro použití 

metodiky.
 Metoda nepostihuje spalování jiných látek, a to i paliv (např. hnědé uhlí) 

pro něž není charakteristický tmavý kouř.
 Nelze objektivně posoudit, po jakou dobu probíhá zatápění.





Provozovatel stacionárního zdroje je povinen 
(§ 17 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo
zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro
provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy,
výrobcem a dodavatelem,

b) dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře podle § 4,
c) spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím

právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu,
d) předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje a

jeho emisích,
e) umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci

přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím
souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování
povinností podle tohoto zákona,

f) provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem podle § 11 odst. 5,
g) provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW

včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, v souladu s minimálními
požadavky uvedenými v příloze č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší,



h) provádět jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně
způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o
provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že výrobce
spalovacího zdroje není znám, zanikl nebo neurčil oprávněnou osobu, může být kontrola provedena odborně
způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného
typu spalovacího stacionárního zdroje.

Podle § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší, měla být provedena první kontrola technického stavu a provozu
zdroje nejpozději do 31. prosince 2016.
Pokud provozovatel zdroje neprovede kontrolu nebo nepředloží na vyžádání potvrzení o provedení této kontroly,
lze uložit pokutu do 20 000,--Kč.



Doklad o kontrole technického stavu kotle na pevná paliva



Kontroly lokálních topenišť po novelizaci zákona o ochraně ovzduší

Platí od 1. ledna 2017

§ 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Kontroly na základě podnětů a stížností občanů mají postup přesně stanoven zákonem o ochraně ovzduší.

Především se musí jednat o opakované důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního

zdroje porušil některou z povinností stanovených tímto zákonem (§ 17 odst. 1) a toto porušení nelze prokázat

bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv.

V takovém případě musí orgán ochrany ovzduší provozovatele nejprve písemně upozornit a poučit o jeho

povinnostech a o následcích opakovaného důvodného podezření v podobě provedení kontroly.



Stav stížností a kontrol lokálních topenišť/rok 2017 2018 2019 Celkem

Počet podaných podnětů a stížností 27 18 15 60

Počet uskutečněných kontrol v terénu 182 36 15 233

Z toho vstup do objektu (obydlí) 2 3 5 10

Počet analýz popela 0 0 1 1

Zaslaných upozornění 30 28 20 78

Vyžádaných revizí  kotle (plošně -mimo stížnosti  a podněty) 0 50 0 50

Opakovaná stížnost 0 2 1 3

Kontrolní činnost orgánu ochrany ovzduší ORP









Doklad o kontrole technického stavu kotle na pevná paliva



Výkon připojeného 

spotřebiče paliv
Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné Kapalné Plynné

Celoroční provoz Sezónní provoz
Celoroční 

provoz
Sezónní provoz

Do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty
3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Kontrola spalinové cesty
1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové

cesty 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
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Příklady používaných „paliv“ v lokálních topeništích o jmenovitém 
tepelném příkonu 300 kW a nižším





§ 17 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší

Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je
zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

Zákaz spalování některých paliv ze zákona o ochraně ovzduší



Hnědé uhlí

Zdroj: [13]



Lignit 

Zdroj: [13]
Poslední lignitový důl Mír v Mikulčicích na Hodonínsku, 
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/lignit-hodonin-je-v-upadku-lide-
nedostavali-platy/r~i:article:664578/

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/lignit-hodonin-je-v-upadku-lide-nedostavali-platy/r~i:article:664578/
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Proplástky (lom Bílina)

Zdroj: [17]
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Stolařské dílny a používaná paliva



Stolařské dílny a používaná paliva



Případ druhý







SDĚLENÍ
MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBORU 

OCHRANY OVZDUŠÍ
k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních 

zdrojů o jmenovitém tepelném
příkonu 300 kW a nižším



Odběr vzorků popela



SDĚLENÍ
MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném
příkonu 300 kW a nižším



Hodnoty Pb

mg/kg suš.

Cu

mg/kg suš.

Zn

mg/kg suš.

Cl

mg/kg suš.

Sb

mg/kg suš.

Sn

mg/kg suš.

Černé uhlí + biomasa (limity) 55 390 3070 1690 10 10

Vzorek č. 1 306 173 309 410 5,63 6,08 Prvek má prokazatelně 

zvýšenou hodnotu

Spalování  kontaminovaného 

paliva nelze prokázat ani 

vyloučit

Vzorek č. 2 110 95,9 126 310 <5 3,15 Hodnota prvku je 

podezřelá

Neprokázání spalování 

kontaminovaného paliva

11 253,--Kč

Výsledky rozboru popela



Výskyt atypických organických sloučenin s obsahem síry a dusíku (guanidiny, močovina,
thioly) společně se sloučeninami indikujícími plasty v popelu s obsahem nedopalu
indikuje spalování odpadů (pravděpodobně plen) s přítomností fekálií.



ZÁVĚR

Problematika provozu lokálních topenišť na pevná paliva souvisí s tzv. „pohodou bydlení“, která je takto i
občany chápána. Často však při tomto způsobu topení dochází k obtěžování sousedů nejen kouřem, ale
především pachovými látkami, jejichž výskyt nemusí vždy souviset se spalováním „domnělých“ odpadů, ale
mnohdy jsou průvodním jevem špatného způsobu topení.

V převážné většině případů si podněty a stížnostmi vyřizují občané své sousedské spory a přitom si
neuvědomují, že komín musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý odvod spalin a jejich rozptyl do volného
ovzduší. Komín významně ovlivňuje provozní bezpečnost a často i účinnost otopné soustavy, ekonomiku
vytápění a standard bydlení.

Největším nedostatkem kontrol v současné podobě je špatná informovanost (ze strany médií až zavádějící)
o možnostech vstupu kontrolních orgánů do obydlí občanů, což nelze provádět živelně ani plošně, jak se
někteří stěžovatelé mylně domnívají.

http://www.tzb-info.cz/vytapime-plynem/5762-bezpecnost-provozu-plynovych-zarizeni-opatreni-pro-eliminaci-rizik
http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace
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Děkuji za pozornost


