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Senzory 

Víte jaké senzory se při 

měření ovzduší 

používají? 

Více na str. 10 

Kotle emistní třídy 5 

Co jsou zač a v čem jsou 

lepší? 

Více na straně 34. 

Vnitřní prostředí 

Znečištění ovzduší 

„venku“ je stále žhavým 

tématem. V budovách  

však trávíme až 90% 

našeho času. Co 

nebezpečného lze 

pozorovat ve vzduchu 

vnitřního prostředí? 

Více na str.31  

Ovzduší nemá hranice 

Ovzduší je pro náš region velké 

téma. Znečištění se významně 

zlepšilo, ale přesto dochází k 

překračování limitů. Kdo za to 

může a jak situaci řešit.  

Polsko je významně větší, za 

hranicí je ekonomicky silnější 

kraj, vydatnější zdroje, více 

obyvatel, více komínů. Je 

možné označit Polsko za viníka? 

Instituce na úrovni států, krajů i 

měst stále více spolupracují, 

uzavírají dohody a memoranda. 

Pomáhá to? 

Pokračování na str. 4. 
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O projektu 

 

Projekt eAir News je česko-polským projektem 

spolufinancovaným z fondu mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko. Jedná se o spoluprácí 

sesterských neziskovoých organizací Zdraví bez hranic, 

o.s. a stowarzyszenie Zdrowie bez granic, které již mají 

společnou historii (projekty Zdraví bez hranic, Alergie 

nezná hranic a Cena zdraví) 

Projekt si klade za cíl uskutečnit společnou česko-

polskou informační kampaň založenou na 

pravidelných informacích z oblasti ochrany ovzduší ve 

vztahu k lidskému zdraví. Součástí kampaně je 

vydávání elektronického časopisu a uspořádání 2 

konferencí pro veřejnou správu a veřejnost. Hlavním 

účelem je přinášet objektivní informace o: 

• stavu ovzduší a trendech jeho vývoje 

• způsobech snižování emisí 

• zásadách ekologického chování 

• novinkách v technologiích 
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hranici 

Ovzduší na českopolské hranici 

Studie „Statistické hodnocení zpětných trajektorií pro 

město Ostrava“ (ZU Ostrava, 2013), prokázalo, že na 

všech nejhorších situacích v kraji v letech 2006-2012 

se podílely zejména sídelní zóny a dálkový transport 

s Polska. 

Kartogram ČHMÚ a tabulka měřících stanic 

s nejvyššími koncentracemi benzo(a)pyrenu v ČR 

dokládají, že Ostravsko a Moravskoslezský kraj má 

zvláštní postavení v rámci ČR a v první desítce 

nejhorších stanic je 8 v Moravskoslezském kraji. Studie 

Clean Boarder a Air Silesia navíc prokázaly, že ovzduší 

významně sdílíme s Polskem a situace za polskou 

hranicí je ještě horší.  
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hranici 

Moravskoslezský kraj a Slezské Vojvodství jsou si 

hodně podobné. Celý region je propojený svou historií 

a průmyslovým významem. Slezské vojvodství je téměř 

dva a půlkrát  větší. Na jeho území žije 4,6 milionu 

obyvatel oproti 1,2 milionu v Moravskoslezském kraji. 

Společně sdílíme 150 km hranice. Podobná je v obou 

regionech i nezaměstnanost. V roce 2013 to bylo  9,9 

procenta.  

 

Náš kraj i Vojvodství jsou tradičními průmyslovými 

regiony a hrají zásadní význam ve tvorbě národního 

HDP. Průmysl v obou regionech je postavený na 

existenci zásob černého uhlí a následnou provázanost 

na výrobu železa. Oba dva regiony se potýkají z 

vysokými emisemi tuhých znečišťujících látek do 

ovzduší. Emise tuhých látek se v obou zemích snižují, 

přesto jsou ve Slezském Vojvodství pět krát vyšší.  

 

Sedm nejvýznamnějších hutních zdrojů emituje 4 tisíce 

tun tuhých znečišťujících látek. Největší podíl má  

ArcelorMital Poland, přes 50 procent.  Ostravský 

ArcelorMital se podílí přibližně 20 procenty.  
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hranici 

Nejvýznamnější průmyslové a energetické zdroje jsou 

umístěné mezi Ostravou a Katowicemi. V ČR existuje 

podrobnější agenda emisí, adresně na komín. Pro 

porovnání byla použita data  Evropské agentury pro 

životní prostředí, a výstupy projektu Air Silesia. Je 

zřejmé, že v polské části Slezka je výrazně více zdrojů a 

jejich emisní vydatnost je pětinásobná.  

 

Ve Slezském Vojvodství si stejně jako u nás uvědomují, 

že největším problémem je takzvaná nízká emise, čili 

emise do dýchací zóny. Ta pochází zejména z lokálních 

topenišť. Slezské Vojvodství má osm krát více 

domácností než náš kraj a přes 43% domácího 

spalování je založeno na tuhých palivech, převážně 

uhlí. Vykazované emise tuhých znečišťujících látek jsou 

v Polsku pětinásobně vyšší. Žádný výpočet však 

nepředpokládá spalování odpadů, jiných 

nepovolených pseudopaliv.  

V Polsku se podporuje výměna domácích kotlů již více 

než 10 let a podařilo se vyměnit přes 11 tisíc kotlů, 

z toho přes 95 procent ve Slezském Vojvodství. 

Moravskoslezský kraj podporuje výměnu kotlů třetím 

rokem a má připraveny smlouvy s téměř 6000 
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hranici 

provozovateli. Do současnosti bylo vyměněno 2300 

kotlů s celkovou dotací 106 milionů korun. 

 

Podobná je v obou regionech i doprava. Hustá 

dopravní infrastruktura, málo využívané nebo 

nedostavěné dálnice a silný vnitřní provoz ve městech. 

Ve Slezském Vojvodství je celkem přes 21 tisíc km silnic 

s pevným povrchem a registrováno 2,7 milionů vozidel. 

Na 3500 km silnic v Moravskoslezském kraji jezdí přes 

600 tisíc vozidel, kdy emise z dopravy jsou vykazovány 

ve vojvodství i našem kraji na stejné úrovni. Je otázkou 

do jaké míry jsou podhodnoceny.  

 

Ovzduší v sousedních krajích je vnímáno jako společné. 

Slezské Vojvodství produkuje 5 krát více emisí tuhých 

znečišťujících látek než Moravskoslezský kraj. Imisní 

situace v regionu je ovlivněna vysokou koncentrací 

průmyslu, lokálních topenišť, dopravy, specifickým 

prouděním větru a tvarem krajiny. Vítr proudí 

nejčastěji z jihozápadu, tedy do Polska a zejména v 

letních měsících přenáší naše emise po malých 

dávkách k sousedům. V zimě se vítr zpravidla obrací a 

polské emise proudí v daleko větších dávkách k nám. 
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8  Ovzduší na českopolské 

hranici 

Děje se tak za horších rozptylových podmínek a s 

příspěvkem lokálních topenišť, který se v létě 

nevyskytuje. Projekt Air Silesia prokázal, že si vzájemně 

se Slezským Vojvodstvím vyměňujeme přibližně stejné 

množství prachu, polské emise se však výrazněji 

podílejí na zhoršení imisní situace v kraji a na tvorbě 

smogových epizod.
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 Senzory a jejich využití v měření kvality ovzduší 

Senzorová technika je jednou z mnoho “moderních 

vychytávek”. Jak vlastně funguje, co dokáže změřit a 

jak přesná dokáže být? 

První senzory pro měření ovzduší se objevily již před 20 

lety. Pokus o miniaturizaci měření však narazil na 

spolehlivost a přesnost zařízení. Proto se první senzory 

nasadily pro měření vyšších koncentrací, zejména v 

pracovním prostředí. První masově nasazená aplikace 

jsou senzory oxidu uhelnatého (CO) v dolech, ale také 

domech a bytech.  

Smyslem senzoru CO bylo hlídat koncentraci, aby 

nedošlo k otravě lidí. Prakticky souběžně se objevila 

senzorová aplikace pro metan (CH4), jeho 

koncentrace se společně s kyslíkem (O2) měřila v 

dolech a hlídala se tzv. výbušnost nebo hořlavost. 

 
Ilustrační obrázky senzoru pro měření CO (vpravo), a multifunkční 

měřící přístroj (vlevo) 
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10  Senzory 

Existuje několik principů, na jejich základě senzory 

mohou měřit: 

  - senzory elektrochemické 

  - senzory polovodičové 

 

Schématické znázornění průběhu detekce signálu zaznamenaného 

senzorem 

Elektrochemické senzory 

Elektorchemický senzor je vlastně článek s elektrodami 

ponořenými do gelového elektrolytu, který je oddělen 

od vnějšího prostředí difuzní membránou. Přes tuto 

membránu procházejí molekuly plynu, v elektrolytu 
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dochází k oxidačně redukčním procesům a výsledkem 

je změna elektrického potenciálu článku. Elektrody se 

postupně rozpouští a životnost článku je omezena. 

Elektrochemické senzory bývají zpravidla velmi 

selektivní - měří skutečně monitorovanou látku, 

potřebují velmi mále energie k provozu a obvyklou 

životnost mjí cca 1 rok. Cena je závislá na typu 

detektoru a běžně se pohybuje od 5 do 30 tisíc. 

Přístroje jsou dnes konstruovány tak, že po uplynutí 

životnosti se vymění pouze článek. Elektrochemické 

senzory patří mezi nejrozšířenější a neustále roste 

jejich kvalita a klesá cena. 

 

Ilustrační obrázek: příklad elektrochemického senzoru (čidlo) 

Polovodičové senzory 

Princip senzoru spořívá ve změně odporu polovodiče 

na jehož povrch je absorbována měčené látka. 

Polovodič se na rozdíl od elektrochemických senzorů 

nespotřebovává a má díky toho životnost desítky let. 

Dnes existují aplikace pro více než 150 látek. Výhodou 

polovodičových senzorů je vyšší citlivost a použití i pro 
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nízké koncentrace měčených látek. Díky svého principu 

jsou však méně selektivní, než elektrochemické 

senzory. 

 

 

Ilustrační obrázek: příklad elektrochemického senzoru (čidlo) 
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Infračervené senzory 

Senzory využívají schopnosti některých molekul (CO2, 

CH4, NO2) absorbovat červené světlo - díky toho se 

molekuly rozkmitají (vibrují). Měří se úroveň vibrace. 

Senzory jsou velmi selektivní, pracují i v prostředí bez 

kyslíku, ale patří mezi dražší. 

 

Ilustrační obrázek: příklad infračervených senzorů 

 

 

Zdroje: 

Portál Tzbinfo - http://www.tzb-info.cz/ 

Webové stránky - www.draeger.com 

Webové stránky - www.raesystems.com 

Webové stránky - www.chromservis.eu
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Výsledky měření senzory 

Mezi nejúspěšnější imisní senzorové aplikace patří 

měření prašnosti - koncentrace suspendovaných 

částic PMx a měčení koncentrace oxidu dusičitého 

NO2 ve venkovním ovzduší. 

Pro měření prašnosti se používají senzory na optickém 

principu - rozptylové nefelometry. Metoda je založena 

na měření intenzity difuzně rozptýleného světla při 

průchodu komorou, ve které se volně vznášejí částice 

prachu. Zdrojem záření může být žárovka, xenonová 

výbojka, laser a pod. Nefelometrie umožňuje také 

stanovení velikosti částic, díko toho je senzor vhodný k 

odlišení částic o velikosti 10 mikrometrů (PM10) a 2,5 

mikrometrů (PM2,5), což je v souladu s platnými limity 

pro suspendované částice.  

 
Ilustrační obrázek: senzor pro měření prachu, porovnání velikostí 
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Obrázek: srovnání koncentrací PM2.5 u referenčního prachoměru 

(modrá) a senzoru (červená) 

Graf je reálným porovnáním měření referenčním 

optickým prachoměrem a senzorem na principu 

nefelometrie. Hustota bodu u senzoru je vyšší 

(průměrování v sekundách), což je jejich velkou 

výhodou. 

Obě křivky vykazují podobnou dynamiku měřených 

koncentrací, shoda je velmi dobrá. Senzor mírně  

„podměřuje“, což je otázka nastavení přepočítávaných 

faktorů, které se běžně u optických přístrojů používají. 
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Senzor NO2 pracuje na 

elektrochemickém principu (se 3 

elektrodami) a má měřící rozsah 

0 - 250 ppb. Je tedy dostatečně 

citlivý pro měření imisí. 

Zaměříme-li se na oxid dusičitý, situace je velmi 

podobná. Nicméně návaznost senzorů na referenční 

metody musí být teprve statisticky vyhodnocena. Toto 

hodnocení již probíhá v rámci několika aktuálně 

běžících projektů. Přesto z přiložených grafů lze 

poznat, že shoda měření obou přístrojů není na první 

pohled špatná. 

 

Zdroje: 

Webové stránky http://alphasense.com 

Webové stránky http://cairpol.com 

Vyhodnocení měření – ENVItech Bohemia s.r.o., VŠB TU Ostrava

http://alphasense.com/
http://cairpol.com/
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SMOG 1. část 

Opět se blíží období, kdy se může objevit smog. V 

následujícím textu je krátké vysvětlení co je smog, kdy 

se vyskytuje a příště popíšeme jeho vlivy na zdraví a 

jak se před ním bránit. 

V prvé řadě je nutné uvést často citované SMOG není 

FOG = tedy smog není mlha. SMOG vznikl sice z 

anglického SMOKE a FOG, ale zásadní podmínkou pro 

jeho vznik je přítomnost znečišťujících látek. Podzimní 

mlhy jsou přírodní jev a určitě nemají negativní vliv na 

naše zdraví.  
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Jak tedy vzniká smog? 

Vznik smogu je dán existencí zdrojů znečišťování 

ovzduší a vhodných meteorologických podmínek. Na 

tvorbě smogu se podílejí průmyslové zdroje, lokální 

topeniště i doprava. Vznik smogu podporuje teplotní 

inverze, vysoká vlhkost, pomalu proudící vítr a velká 

intenzita slunečního záření. Tvar krajiny a nepřirozené 

překážky mohou smogové eizody protahovat mnoho 

dní. Při smogových situacích zpravidla neproudí vítr.  

 

 

Ilustrační obrázek: znázornění normálního, tedy neinverzního stavu 
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Co je to inverze? 

Pokud teplota vzduchu s výškou roste, hovoříme o 

teplotní inverzi. Teplotní inverze je anomální jev, ale 

stav je to velmi stabilní, protože teplý vzduch má nižší 

hustotu a nechce klesat dolů. Atmosféra se následkem 

toho nijak nepromíchává.  

Příčiny vzniku inverze: 

-v zimě se příliš ochladí vzduch  v důsledku radiačního 

vyzařování (slunce je nízko nad obzorem) 

-intenzita slunečního záření je nízká. 

-inverzi podporuje i sněhová pokrývka  která odráží i 

značné  množství dopadajícího tepla 

 

Ilustrační obrázek: znázornění inverzního stavu 
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Jaké rozeznáváme typy smogu? 

Londýnský smog (zimní) 

Londýnský smog je znám již z římských dob. První 

opravdu zdokumentované smogové situace v Londýně 

byly již ve 14.století a souvisely s počátky využívání uhlí. 

Nejznámější smogovou epizodou je však Velký 

londýnský smog, který způsobil v zimě 1952/53 přes 12 

tisíc umrtí. Příčinou úmrtí tisíců lidí bylo přelidněné 

město, průmyslová expanze a zima. Většina lidí v 

Londýně topila uhlím. Když přestal foukat vítr, inverze 

uzavřela smog v přízemní vrstvě. Smrticí směs 

vydržela v Londýně 3 měsíce. 

Fotochemický smog (letní) 

Tento typ smogu byl popsán ve 40. letech v Los 

Angeles. Na rozdíl od Londýnského je podmínkou 

vzniku dostatečné množství oxidů dusíku, uhlovodíků 

(zejména těkavých), oxidů uhlíku a přízemního  

ozónu. Tuto směs většinou do ovzduší dodává ve 

velkých městech doprava. K rozběhnutí typické 

fotochemické reakce je potřeba ještě intenzivní 

sluneční záření. Díky němu vzniká kyslíkový radikál 

(aktivní kyslík), který je velmi reaktivní a ihned se 

účastní řady reakcí. 
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Ilustrační obrázky znázorňující SMOG 

Tabulka rozdílů mezi jednotlivými typy smogu: 

 

Zdroje: 

Holoubek,  J. a kol.: Troposférická chemie, Masarykova universita, 2005 

Státní zdravotní ústav v Praze, www.szu.cz 
Český hydrometeorologický ústav, www.chmi.cz 

Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz/cz/ovzdusi   

RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 
www.recetox.muni.cz 

Cenia -Česká informační agentura životního prostředí, www.cenia.cz  

1952: London fog clears after days of chaos, http://news.bbc.co.uk 

 

http://news.bbc.co.uk/
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22  Poradna - jednotky 

Poradna: jednotky 

Koncentrace látek v ovzduší se uvádějí zpravidla 

v jednotkách, které vyžaduje legislativa s ohledem na 

platný limit. U imisí se jedná o koncentrace 

Název 

jednotky 
Měřené látky 

Velikost, řád 

jednotky 
výskyt 

Gram 

(kilogram, 

tuna) 

Tuhé 

znečišťující 

látky TZL, u 

průmyslových 

zdrojů 

l Emise 

Miligram 

CPAU a kovy u 

průmyslových 

zdrojů 

10 -3 g Emise 

Mikrogram 
CO, NO, NO2, 

SO2, PM10 
10 -6 g Imise 

Nanogram 
Benzo(a)pyren, 

těžké kovy 
10 -9 g Imise 

Femtogram 

Polychlorované 

byfenily PCB, 

DDT 

10 -12 g Imise 

Picogram Dioxiny, furany 10 -15 g imise 

Občas je možné potkat jiné „nestandartní“ jednotky. 

Jejich používání je však logické zejména u směsí a 

odborníkům často srozumitelnější. 
 

Jedná se jmenovitě o: 
ppm – jednotka označuje počet částic měřené látky, 

obsažených v 1 milionu částic vzduchu 
ppb – jednotka označuje počet částic měřené látky, 

obsažených v 1 miliardě částic vzduchu 
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23 Poradna - jednotky 

Přepočet uvedených jednotek na koncentraci je možné 

převést pomocí stavové rovnice pro plyny. Z její 

povahy je tedy pro každou látku jiný. Jedná se o 

následující výpočet: 

𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑣 
𝜇𝑔

𝑚3

=
𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑙á𝑡𝑘𝑦 𝑣 𝑝𝑝𝑏 ∗ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙𝑜𝑣á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑙á𝑡𝑘𝑦

24,45
 

Tabulka přepočtu ppb/ppm na µg/m3 

látka ppb µg/m3 

Oxid siřičitý 1 2,93 

Oxid uhelnatý 1 1,25 

Oxid dusičitý 1 2,05 

Oxid dusnatý 1 1,34 

 

Běžně dostupné analytické přístroje dnes úspěšně 

měří koncentrace 10 – 15 g/m3 vzduchu. Jedná se o 

hmotnost větších virů (HIV), bakterií, nebo buněk. 

Některé látky, například dioxiny, mají význam pro 

lidské zdraví i v takto nízkých koncentracích. Je však 

potřeba chápat, že se nejedná o „očima 

postřehnutelné“ množství a výskyt těchto látek souvisí 

s lidskou činností, tělo je neumí rozložit. Proto se sledují 

i tak nízké koncentrace. Pro představu, lidský nos 

dokáže zachytit 20 ng růžového oleje v 1m3 vzduchu. 
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Víte jak vnímáme ovzduší? 

V letech 2013-2014 nechalo město Ostrava zpracovat 

průzkum veřejného mínění u obyvatel Ostravska a 

příhraniční oblasti Polska. Cílem průzkumu bylo zjistit 

jak se liší názory obyvatel na stav ovzduší. Jednalo se 

o porovnání vlastní invence, funkčnosti státní správy, 

samosprávy a toku informací.  

Výsledný soubor obsahoval odpovědi od 1000 

respondentů ve věku nad 18 let. Sběr dotazníků 

probíhal v letním a zimním období 2013. 
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25 Jak vnímáme ovzduší 

Z obrázku je zřejmé, že zájem o problematiku ovzduší 

je u veřejnosti již dnes velmi podobný. Na otázku, zda 

je ochrana životního prostředí pro obyvatele důležitá 

odpověděli s daleko větším důrazem obyvatelé Česko. 

 

Emise REZZO 1+2+3 

 V roce 1957 byly emise v SmK pouze z rezortu 

energetiky 500 kt. Situace v kraji se za posledních 

50 let výrazně zlepšila a emise tuhých látek klesly 

více jak 10ox. Přesto je roční imisní limit PM10 na 

mnoha místech překračován. Vazba emise / imise 

není jednoduchá a ukazuje se, že významnou roli 

hrají lokální topeniště a procesy v atmosféře. 
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26  Jak vnímáme ovzduší 

 

Zajímavé je, že obyvatelé Polska se cití být 

nedostatečně informováni o stavu životního prostředí. 

V návaznosti na to je pak zajímavé, že přesto je 

v Polsku s kvalitou ovzduší spokojeno více lidí než v 

Česku. 

Zajímavé je také, že starousedlíci reagují na znečištěné 

ovzduší méně citlivěji. Zatímco téměř 10% nově 

přistěhovalých (do 10 ti let) se chce odstěhovat. U 

obyvatel s pobytem nad 25 let je to již pouze přes 2,5%. 

U stejné skupiny je zároveň odpověď 36% 

respondentů, že se jim v regionu líbí a určitě se 

stěhovat nebudou. 
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27 Jak vnímáme ovzduší 

Průzkum ukázal, že zase tak zásadní problémy ve 

vnímání znečištěného ovzduší nejsou a významně jej 

ovlivňuje informovanost a mediální tlak. 

 

Kotlíková dotace je dnes jedním z 

nejvýznamnějších funkčních  nástrojů pro 

regulaci emisí z lokálních topenišť. její větší 

úspěch by byl zajištěn účinnou palivovou 

politikou. Paliva používaná v regionu odráží 

zejména: 

• cenovou dostupnost paliv 

• sociekonomické podmínky 

• lokální zvyklosti 

• důvěru" v systém 

V Polsku se v roce 2012 používalo více 

Ň tuhých paliv pro produkci tepla než v ČR.
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28  Kotlíkové dotace 

 

Kotlíkové dotace 

 

Tzv. kotlíková dotace se nově rozšiřují do všech krajů 

v České republice. V současné době je připravován na 

Ministerstvu životního prostředí nový dotační program 

na výměnu starých kotlů za moderní nízkoemisní kotle 

nebo bezemisní zdroje tepla, který bude realizovaný v 

rámci Operačního programu životního prostředí 

(OPŽP). Cílem je snížit emise z lokálního vytápění 

domácností podílející se na expozici obyvatelstva 

nadlimitním 

koncentracím znečišťujících látek. V dotačním 

programu zaměřeného na výměnu starých kotlů je 

v rámci programovacího období 2014-2080 

alokováno cca 9 mld. Kč pro celou Českou republiku, 

což představuje výrazně větší množství finanční 

prostředků než předchozí národní a krajské výzvy. 
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29 Kotlíkové dotace 

V Moravskoslezském kraji bylo do současnosti 

vyměněno přes 2500 kotlů, ale podáno je přes 5000 

žádostí. Ve Vojvodství Slezském bylo za 15 let 

vyměněno přes 10 tisíc kotlů.  

Bližší informace jsou na www.lokalni-topeniste.cz a 

www.niskaemisja.pl 

 

http://www.lokalni-topeniste.cz/
http://www.niskaemisja.pl/
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Vnitřní prostředí 

Venkovní ovzduší je dnes nejsilněji vnímanou součástí 

životního prostředí. Pro expozici organismu má však 

daleko zásadnější vliv kvalita ovzduší vnitřního 

prostředí.  

Krajská hygienická stanice v Ostravě se v rámci 

vymezených kompetencí věnuje péči o ovzduší ve 

vnitřním prostředí předškolních a školských zařízení, 

zdravotnických objektů, kulturních a sportovních 

zařízeních. Tedy v prostorách, kde dochází ke 

shromažďování osob. Význam této péče shrnuje 

časový snímek všedního dne. 

 

Ilustrační obrázek. Rozložení času ve všední den 
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31 Vnitřní prostředí 

 

Ve vnitřním prostředí trávíme i více než 90% dne. 

Do vnitřního prostředí se dostává řada specifických 

látek z vybavení, jako jsou lepidla, pojiva v nábytku, 

kosmetické přípravky atd. Nevhodný režim výměny 

vzduchu a špatná vlhkost vede k výskytu plísní. 

Koberce způsobují při otěru vznik ultrajemných částic. 

Kvalitu ovlivňují také jsou kopírky, tiskárny, 

klimatizace... 

V ČR upravuje kvalitu vnitřního prostředí vyhláška 

MZd č.6/2003 Sb. Tato vyhláška však dnes již 

nedokáže podchytit změny v technologiích a je 

zaměřena zejména na základní látky podobné těm ve 

venkovním ovzduší. Předpis se navíc nevztahuje na 

byty a sporadické jsou i kanceláře. pokud se z vnitřního 

prostředí stane pracovní, což je otázka zařazení, řídí se 

již úplně odlišnými předpisy. 
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32  Vnitřní prostředí 

 

Největším probléme Vyhlášky č.6 je zásadní nesoulad 

limitu pro PM1O. Pro vnější prostředí je 50 ug/m3 a 

odpovídající limit pro vnitřní ovzduší je 150 ug/m3.  

V současnosti se připravuje novelizace uvedené 

vyhlášky, ale je pravděpodobné, že nebude k dispozici 

ještě minimálně 2 roky. 

Do vnitřního prostředí se v současnosti dostává řada 

nových technologií, jako jsou nanočástice, nové 

stavební materiály, barvy, plasty, ale také současné 

materiály se upravují s ohledem na hořlavost, 

barvostálost a trvanlivost. Podchycení tohoto procesu 

je v současnosti velmi obtížné a legislativně 

nedostatečné. 

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách KHS 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

www.khsova.cz. 
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33 Kotle emisní třídy 5 

Kotle emisní třídy 5 

Podpora ekologického vytápění je nosné téma ne 

jenom v ČR, ale podporuje ho také EU. Díky toho je 

plánováno pro ČR 9 mld. Kč na modernizaci lokálního 

vytápění. 

EU má však podmínku, aby nově instalované kotle 

splňovaly 5. emisní třídu. Co to v praxi znamená? 

Emisní třídy stanovuje ČSN 303-5 a 5. třída 

představuje technologický vrchol. Emise prachu 

mohou být u automatických kotlů maximálně 40 

mg/m3, emise CO max. 500 mg/m3. Oproti běžně 

používaným kotlům 1 a 2 třídy se jedná o 5ti násobné 

zpřísnění limitu pro prach více než 2oti násobné pro 

CO. Přínos pro čisto tu ovzduší je nesporný.  
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34  Kotle emisní třídy 5 

 

Výměna kotle je však náročnější a většinou je spojena 

s úpravou spalinových cest a vyššími náklady na 

realizaci, cca 150-200 tis. Kč. 

Na trhu jsou v 5. třídě v současnosti k dispozici kotle 

zejména na pelety, biomasu, ale také na uhlí. Otázku 

zůstává, zda bude tradiční uhlí podporováno. V našem 

regionu má využívání uhlí historické kořeny. Výrobci 

jistě zareagují na požadavky dotačního titulu. 

Blíže o dostupných technologiích se dozvíte na 

www.vytapeni.tzb-info.cz 
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35 Publicita 

 

Projekt eAir news, registrační číslo projektu: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000987 

je realizován z z Programu přeshraniční spolupráce 

Interreg V-A Česká republika-Polsko. 

 

Projekt eAir news, rejestracyjny numer projektu: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000987 

realizowany jest w ramach Programu współpracy 

transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - 

Polska.  

 

 

 

 


