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1. Hodnocení stavu úrovně znečištění ovzduší 

1.Grafické ročenky ČHMÚ:  

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html 

o Hodnocení vývoje  emisí za REZZO 1-4 

o Hodnocení kvality ovzduší v zónách a aglomeracích, Kvalita ovzduší 

vzhledem   k imisním limitům na ochranu zdraví lidí i ekosystémů a vegetace – 

vymezení  OZKO – překročení imisních limitů ZL  v hodnoceném roce 

o Imisní mapy 

o Vyhodnocení Smogového varovného a regulačního systému na území České 

republiky v daném roce.   

 

2. Tabelární ročenky ČHMÚ: 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2012_enh/index_CZ.html 

• Souhrnný roční tabelární přehled „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice 

v datech,  je vydáván jako základní přehled naměřených koncentrací ZL ve 

venkovním ovzduší v ČR za daný rok. Jde o  souhrnné měření  z imisní sítě 

ČHMU,  zdravotních ústavů (ZÚ),  stanic sítí Výzkumného ústavu lesního 

hospodářství a myslivosti,  ČEZ, a.s.   a sítí komunálního monitoringu. 
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1. Hodnocení stavu úrovně znečištění ovzduší 

 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html 

2. pětileté průměry koncentrací  ZL 

• NO2, roční průměr SO2 – průměr  4. max. 24hod. 

• roční průměr  částice PM10,  průměr  36. max. 24hod. částice PM10 

• roční  průměr    částic  PM2,5,  

• roční průměr   benzenu,  

• roční průměr BaP benzo(a)pyren,  

• Roční  průměr arsenu,  Pb,  Ni  Cd   
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2. Program ke zlepšování kvality ovzduší  JčK  

Specifické cíle:   

• snížit úroveň znečištění ovzduší pod stanovené IL  v oblastech, kde jsou  

limity překračovány, 

• udržet podlimitní úroveň znečištění ovzduší v oblastech, kde nedochází 

k překračování IL, předcházením znečišťování ovzduší a snižováním 

úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví a 

ekosystémy způsobená znečištěním ovzduší. 

 

Prioritní oblasti:  

z hlediska ochrany lidského zdraví, ekosystémů a vegetace 

• města  nad 20.000 obyvatel, 

• obce umístěné v těsné blízkosti silnice I. nebo II. třídy   

• obce, ve kterých převažuje vytápění domácností pevnými palivy   

• obce, na jejichž území je umístěn stacionární zdroj plošných emisí TZL 

(např.   kamenolom) 

• velkoplošná zvláště chráněná území a maloplošná chráněná území 
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   Program ke zlepšování kvality ovzduší    

Kterých zdrojů se zvýšené požadavky týkají:   

• spalovací zdroje o jmenovitém tepelném příkonu > 5 MW spalujícím pevná paliva  

• ostatní  zdroje emitující  TZL a benzo(a)pyren umístěné v prioritní oblasti. 

 

A. Zvýšené požadavky na energetické a stacionární zdroje emitující TZL 

1. Předložit analýzu možností umístění zdroje do lokality s nižší úrovní znečištění.  

Zvláštní důraz v případech, kdy  má být nový zdroj umístěn do prioritní oblasti.  

 

2.   Předložit plán realizace vhodných opatření na snížení úrovně znečištění TZL: 

• výsadba izolační zeleně, zatravnění volných ploch po dokončení stavby,  

• osazení skrápěcích systémů, zastřešení skladů, apod, 

• přeprava sypkých paliv a materiálů  technikou se zakrytým úložným prostorem   

• zpevnění povrchu pozemních komunikací uvnitř areálu, 

• vybudování zástěn u úložiště a skládek  prašných materiálů, surovin apod. 
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 Program ke zlepšování kvality ovzduší  3/5 

   
A.  Zvýšené požadavky na energetické a stacionární zdroje emitující TZL 

3.    Optimalizovat dopravu paliva, surovin -  volit dopravní trasy  v maximální  

možné míře mimo obytné zóny. 

4. Předložit návrh  zpřísněných EL pro TZL a prekurzory vzniku částic, (SO2, 

NOx,) u nově instalovaného zdroje, pokud je umístěn do území OZKO. 

Kladen důraz na EL odpovídající  BAT. 

5. Vytápění a ohřev TUV v nových/rekonstruovaných objektech, kde  dochází 

ke změně energetických parametrů budovy, bude realizováno pomocí CZT 

nebo nízkoemisního spalovacího zdroje. 
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Program ke zlepšování kvality ovzduší   

B.  Zvýšené požadavky pro projekty výstaveb/rekonstrukcí výtopen, 

elektráren,  tepláren a systémů KVET 

• při umístění do území, kde došlo v předchozích letech alespoň jednou 

k překročení IL předložit návrh kompenzačních opatření pro snížení emisí 

TZL a jejich prekurzorů u nově instalovaného zdroje nebo na jiných zdrojích. 

• návrh na stanovení minimální účinnosti využití energie v rámci závazných 

podmínek provozu stacionárního zdroje, s ohledem na: 

• věcný záměr zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

• sektorový referenční  BREF o BAT pro velká spalovací zařízení, 

• průřezový referenční  BREF o BAT v oblasti energetické účinnosti   

• předložit analýzu  možností využití přebytků tepla z KVET, prioritně pro 

náhradu lokálních tepelných zdrojů a následně pro další podnikatelské 

aktivity. 
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Program ke zlepšování kvality ovzduší    

   
C.   Zvýšené požadavky v případě extrémně vysoké úrovně znečištění 

ovzduší 

Provozovatel spalovacího zdroje v případě extrémně vysoké úrovně 

znečištění ovzduší  (definované překročením hm. koncentrace PM10 = 100 

µg/m3 po dobu 2 ucelených dnů pro 24 hodinový průměr,  viz http://pr-

asv.chmi.cz/IskoPollutionMapView/faces/ pollutionmapvw/viewMapImages.jsf, 

anebo na vhodném  AIM dotčeném provozem  zdroje a současně budou 

výhledově rozptylové podmínky zhoršené), bude udržovat elektroodlučovač  

v režimu nejvyšší účinnosti odloučení částic.   
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3. Závěry a stanoviska dle zákona č. 100/2001Sb.    

 

  

§ 3 (3) Účel posuzování vlivů na ŽP - získání  podkladu pro vydání rozhodnutí,   

postupů, opatření – stanovisko/závěr ZŘ = podklad pro navazující řízení. 

§ 10 /4)…bez stanoviska/závěru ZŘ nelze vydat rozhodnutí v  jiném řízení. Jsou-li 

ve stanovisku uvedeny požadavky týkající se ochrany ŽP,  správní orgán je zahrne 

do rozhodnutí, v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil.      

§ 149 (1) správního řádu: obsah ZS je závazný pro výrokovou část rozhodnutí   

relevantní podmínky zapracovat do podmínek ZS, ostatní  vypořádat 

  Podmínky závěru ZŘ k umístění zemědělské BPS ve stávajícím areálu: 

• Podílet se na správě a údržbě využívaných cest, včetně polních. 

• V dohodě s vlastníkem lesních pozemků mezi zemědělským                         

areálem a obytnou zástavbou zajistit péči o les. 

• Zpracovat návrh monitoringu emisí pachových látek dle vyhlášky č. 362/2006 Sb.  

• Zajistit měření hluku a prachu v nejpostiženějších místech k obytné zástavbě po 

celou dobu provozu BPS.  

• Aktivně řešit stížnosti obyvatelstva  na provoz areálu, či provozem vyvolanou 

dopravu, vést evidenci stížností a přijatých opatření.  

10 

  

 



4. BREFs 

 www.ippc.cz  

 

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF  

Sektorové dokumenty BREF  -   zpracovávány pro jednotlivé kategorie 

průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 zákona č. 69/2013 Sb., 

o integrované prevenci. Odpovídají hlavním odvětvím či průmyslovým 

činnostem (např. velká spalovací zařízení, neželezné kovy, slévárny a 

kovárny, papír a celulóza, textil, keramika apod.).  

 

Průřezové dokumenty BREF -  zaměřené  na všechny kategorie 

průmyslových činností (např. průmyslové chladící soustavy, obecné 

principy monitorování, nakládání s odpadními vodami a odpadními 

plyny, ekonomické aspekty a vícesložkové vlivy, energetická účinnost 

apod.).  
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http://www.cenie/
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=53139&fulltext=&nr=76~2F2002&part=&name=&rpp=15


   

  

  

 

5. Protokoly z provozních nebo autorizovaných 

měření emisí 

• Ověření funkčnosti technologie  za různých režimů provozu zdroje  

• Ověření plnění zpřísněného emisního limitu 

• Ověření účinnosti odlučovacího zařízení 

• Ověření přítomnosti a množství ZL, která nemá stanovený specifický EL 

• V případě vymezení znečišťující látky a stanovení obecného EL v rámci 

"zkušebního provozu" – zjištěné množství je pod hranici detekce metody 

stanovení – upustit od měření ZL v trvalém provozu 
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6. Metodické pokyny, výklady a stanoviska MŽP, MMR 

… 

 

 

 zveřejněné na web stránkách MŽP, MMR a ve Věstníku MŽP: 

• http://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_ovzdusi 

• http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-

stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-

rad/Spolecne-stanovisko-MMR-a-MZP 

• Ve věci postupů stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon),  

v součinnosti s dotčeným orgánem chránícím veřejné zájmy podle zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Metodické pokyny vydává MŽP k zajištění metodického vedení podřízených 

orgánů ochrany ovzduší (ČIŽP, krajské úřady, obecní úřady)  

Stanoviska  k interpretaci určitých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší a právních předdpisů,  

 Často kladené dotazy -odpovědi na nejčastěji se objevující dotazy, zejména v 

souvislosti se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

Judikatura v právu životního prostředí  - nejdůležitější výklady  soudů, které 

se týkají právních předpisů na ochranu ovzduší. 

http://www.mzp.cz/cz/judikatura_2012 
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http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Spolecne-stanovisko-MMR-a-MZP
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http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Spolecne-stanovisko-MMR-a-MZP
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Spolecne-stanovisko-MMR-a-MZP
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Spolecne-stanovisko-MMR-a-MZP
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Spolecne-stanovisko-MMR-a-MZP
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http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Spolecne-stanovisko-MMR-a-MZP
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Spolecne-stanovisko-MMR-a-MZP
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7. České technické normy 

    ČSN nejsou samy právně závazné,  závaznost však může stanovit právní předpis   

Skládkování odpadů – odplynění skládek  ČSN 83 80 34 

• Pro ochranu ŽP platí, že během skládkování není nutno plyn odsávat a spalovat, pokud je 

těleso udržováno plynotěsné a skládka je překrývána biologicky aktivním materiálem 

(podporuje rozvoj metylotrofních mikroorganismů), nebo je odplyňovací systém napojen 

na biooxidační filtr 

• Kompost, rašelina  

• Dřevní odpad (piliny, hobliny) 

• Travní seče a jiný materiál nevyhovující pro zemědělské aplikace 

 

• Biooxidační filtr je navržen tam, kde nelze bioplyn energeticky využít 

• Provoz biofiltru musí být kontrolován 4 x ročně  

• Povrchové koncentrace metanu nejvýše do 0,3  (0,5)% obj. 

• Zbytkový plyn musí být na povrchu filtru rozptýlen, aby jej nebylo možno ani zapálit? 
 

Umístění měřícího místa pro měření TZL - ČSN EN 13284-1  

• Stanovení  nízkých hodnot hmot.  konc. prachu - Manuální gravimetrická metoda. 

 Další ČSN -  viz příloha č. 1  "emisní vyhlášky". 
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8. Provozní předpisy výrobce zařízení  

  • Reglement  technického a technologického  zařízení   

• Reglement  odlučovacího zařízení  

• Místní provozní předpis biofiltru, atd. 

 

9. Další podpůrné dokumenty k jednotlivým technologiím  
 

• Energetická  efektivnost  bioplynových stanic   http://www.czba.cz/files/ceska-

bioplynova-asociace/uploads/files/EnEfBPS-komplet.pdf  

• BPS Třeboň – plynovod  4 km,  BPS Přeštice – plynovod 2,7km -kotelny CZT; BPS Žďár nad 

Sázavou  -bioodpad -zkvalitnění  regionálního systém odpadového  hosp. - teplo z  

kogenerace predehrívá vratnou vodu privádenou do místní kotelny, - CZT    

    BPS Kouty  - nízký energet obsah surovin  -travní senáž + hnůj  - sériové zapojení 3 

fermentorů – dodávka tepla do obce   

• Průvodce výrobou a využitím bioplynových stanic  http://www.mpo-

efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Pruvodce_vyrobou_vyu

zitim_bioplynu_2.pdf,   odborná publikace  - 160 str. 
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